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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..29η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 22ης-12-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..429/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..29ης/22-12-2015.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..22η ∆εκεµβρίου 2015.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..35811/18-12-2015.. πρόσκλησης για 
συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 
75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Αντλητικού Συγκροτήµατος 
Booster» του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
ΘΕΜΑ 1Ο: «Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια 
Υπηρεσίας Απόφραξης Αγωγού Όµβριων Λ. Σταµάτας» και Επείγουσα Απευθείας 
Ανάθεση της εν λόγω Υπηρεσίας». 
ΘΕΜΑ 2Ο: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια 
εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων». 
ΘΕΜΑ 3Ο: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού παροχής «υπηρεσιών 
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των εφαρµογών οικονοµικής διαχείρισης, 
δηµοτικής κατάστασης, πρωτοκόλλου και διαχείρισης προϋπολογισµού»». 
ΘΕΜΑ 4Ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής». 
ΘΕΜΑ 5Ο: «Έγκριση µελέτης, ορών διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου: ο.ε 2015  για την «∆ιαµόρφωση χώρων γραφείων σε 
αίθουσα του Κεντρικού ∆ηµαρχείου»» 
ΘΕΜΑ 6Ο: «Έγκριση της δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη πληρωµή 
εφηµερίδων δηµοσίευσης προκηρύξεων». 
ΘΕΜΑ 7Ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Αποκατάσταση Βλάβης 
Συστήµατος Πλήρωσης ∆εξαµενής Οικισµού Ποντίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου 
Στεφάνου» 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 6.160,87€  για την 
πληρωµή του έργου µε τίτλο: «ΕΠΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ (Β’ΦΑΣΗ)». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη 
για την εκτέλεση του έργου: «Aνακατασκευή κτιρίου, περιβάλλοντος χώρου και 
ενεργειακή αναβάθµιση ∆ηµοτικού σχολείου ∆ροσιάς». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο ∆ήµο ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 4.000,00 € για το έτος 
2015 για το έργο: «Κατασκευή Β’ σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου στη ∆.Κ. 
Σταµάτας». 
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ΘΕΜΑ 12ο: «Α) Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 15.990,00€ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) για τη σύνταξη της µελέτης: «Γεωτεχνική µελέτη 
για την κατασκευή των αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ∆.Κ. Άνοιξης».  
Β) Απευθείας ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Γεωτεχνική µελέτη για την κατασκευή 
των αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ∆.Κ. Άνοιξης». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Α) Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 43.911,00€  για την 
εκπόνηση υδραυλικής µελέτης µε τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή δικτύου 
απορροής οµβρίων στη συµβολή των οδών Πιπεροπούλου – Λ. Μαραθώνος – 
Τραπεζούντος στη δ.κ. Αγ. Στεφάνου».  
Β) Απευθείας ανάθεση της εκπόνησης µελέτης µε τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή 
δικτύου απορροής οµβρίων στη συµβολή των οδών Πιπεροπούλου – Λ. Μαραθώνος 
– Τραπεζούντος στη δ.κ. Αγ. Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 14Ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 15Ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης εξόδων ∆ικαστικού Επιµελητή 
για την επίδοση εγγράφων, από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε.2015». 
ΘΕΜΑ 16Ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 17Ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού οικ. έτους 
2015». 
ΘΕΜΑ 18Ο: «8η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2015». 
ΘΕΜΑ 19Ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής ∆ηµοτικών Κοινοτήτων». 
ΘΕΜΑ 20Ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους 
2015». 
ΘΕΜΑ 21Ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη «Προµήθεια 
αντικείµενων και ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και 
αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά 
τέλη)» και β) των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του ανοικτού διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 22Ο: «Έγκριση α) δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την τεχνική εξυπηρέτηση 
και υποστήριξη της µηχανής ταχυδροµείου για ένα έτος και β) τεχνικών 
προδιαγραφών». 

� ΘΕΜΑ 23Ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την 
«Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος» και β) των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού». 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Μπιτάκος Παναγιώτης 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκερή Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε τελευταίο. 
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Ο ∆Σ κ. Στάικος αποχώρησε µετά τη ψήφιση για το κατεπείγον του εκτός ηµερήσιας 
διάταξης θέµατος. 

 
 Αριθµός Απόφασης:  .. 429/2015.. 
 

� ΘΕΜΑ 23Ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την 
«Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος» και β) των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού». 

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την εισήγηση. 
 
Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 209 του ∆ΚΚ- N.3463/06, οι προµήθειες των 

∆ήµων, των Κοινοτήτων, των πάσης φύσεως Συνδέσµων τους, των νοµικών τους 

προσώπων δηµοσίου δικαίου και των ιδρυµάτων τους διενεργούνται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α), όπως 

ισχύει, µε την επιφύλαξη των ειδικών ρυθµίσεων του Π.∆. 370/1995 (Φ.Ε.Κ. 199 Α΄), 

όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.∆. 105/2000 (Φ.Ε.Κ. 100 Α΄) και των 

αντίστοιχων του Π.∆. 57/2000 (Φ.Ε.Κ. 45 Α΄). (Ε1) (Β5) 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του ΕΚΠΟΤΑ: «1. Η διακήρυξη του διαγωνισµού εκδίδεται 

από τον δήµαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας, ο δε τρόπος εκτελέσεως και οι 

όροι αυτού καθορίζονται µε απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του 

κοινοτικού συµβουλίου µε βάση σχέδιο που συντάσσει η αναφεροµένη στη παρ.4 

του άρθρου 4 του παρόντος υπηρεσία και ελέγχονται από άποψη νοµιµότητας από το 

νοµάρχη σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του δηµοτικού και κοινοτικού 

κώδικα (∆.Κ.Κ.). 2. Οι όροι της διακήρυξης κάθε διαγωνισµού πρέπει να είναι σαφείς 

και πλήρεις…..» 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ΕΚΠΟΤΑ: «1. Σε κάθε διακήρυξη και σύµβαση, 

επισυνάπτεται η τεχνική προδιαγραφή του προς προµήθεια υλικού ή αναφέρεται 

συγκεκριµένη προδιαγραφή. 2. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προµήθεια 

υλικών περιλαµβάνουν όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε τα υλικά αυτά να 

εκπληρώνουν τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται, λαµβανοµένων υπόψη των 

αναγκών και των απαιτήσεων του χρήστη και των διατάξεων των παραγράφων 8, 9, 

10 και 11 του άρθρου 2 του παρόντος κανονισµού. 3. ∆εν επιτρέπεται η αναγραφή 

στους όρους των διακηρύξεων και των συµβάσεων προµηθειών τεχνικών 

προδιαγραφών που αναφέρουν προϊόντα ορισµένης κατασκευής ή προέλευσης, ή 

µεθόδους επεξεργασίας οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα να ευνοούν ορισµένες 
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επιχειρήσεις ή προϊόντα, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων κατά τις οποίες το 

αντικείµενο της διακήρυξης ή της σύµβασης δεν επιτρέπει την κατάρτιση 

συγκεκριµένων τεχνικών προδιαγραφών. Επίσης δεν επιτρέπεται να αναφέρονται οι 

τεχνικές προδιαγραφές σε εµπορικά σήµατα, διπλώµατα ευρεσιτεχνίας, τύπους 

ορισµένης προέλευσης ή παραγωγής, εκτός εάν υποχρεωτικά συνοδεύονται από τις 

λέξεις «ή αντίστοιχο» και εφόσον το αντικείµενο της σύµβασης δεν µπορεί να 

περιγραφεί διαφορετικά µε προδιαγραφές επαρκώς σαφείς και πλήρως κατανοητές 

από όλους τους ενδιαφερόµενους. 4. Οι τεχνικές προδιαγραφές των προς προµήθεια 

προϊόντων συντάσσονται από την καθ' ύλη αρµόδια τεχνική υπηρεσία των φορέων 

και όπου αυτή δεν υπάρχει από την αντίστοιχη της διεύθυνσης εσωτερικών της 

οικείας νοµαρχίας, µε παραποµπή ή στα ελληνικά πρότυπα που ισχύουν κατ' 

εφαρµογή των αντιστοίχων "Ευρωπαϊκών" ή "στις κοινές τεχνικές προδιαγραφές". Σε 

περίπτωση αδυναµίας σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών και από την υπηρεσία 

αυτή, ο νοµάρχης µπορεί µε απόφασή του να αναθέσει την σύνταξη των τεχνικών 

προδιαγραφών σε αντίστοιχη υπηρεσία των φορέων του δηµοσίου τοµέα που 

εδρεύουν στο νοµό. Οι τεχνικές προδιαγραφές εγκρίνονται από τη δηµαρχιακή 

επιτροπή ή το κοινοτικό συµβούλιο. Στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της 

παρ.2 του άρθρου 23 του παρόντος κανονισµού εγκρίνονται από το ∆ήµαρχο ή τον 

Πρόεδρο Κοινότητας. Πριν τη δηµοσίευση της προκήρυξης διαγωνισµού απαιτείται 

προηγουµένως να έχουν εγκριθεί οι προδιαγραφές….» 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 23 παρ. 5 του ΕΚΠΟΤΑ: «5. Κατά τον πρόχειρο διαγωνισµό 

δεν ισχύουν οι όροι του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισµού.» 

 

Σύµφωνα µε την Ε.Σ Τµ. 7 Πράξη 33/2012 η έγκριση διενέργειας ορισµένης δηµοτικής 

προµήθειας, η αρµοδιότητα ανήκει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Σχετική, η αριθµ. 

257/2015 απόφαση του ∆Σ του ∆ήµου ∆ιονύσου, σύµφωνα µε την οποία η ανωτέρω 

προµήθεια θα γίνει µε ανοικτό διαγωνισµό. 

 

Ο ∆ήµος έχει ανάγκη από την «Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος», της 

οποίας ο προϋπολογισµός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 86.632,13 Ευρώ (µε το 

ΦΠΑ) και θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2286/95, του ΕΚΠΟΤΑ 

(Απόφ. Υπ. Εσωτερ. 11389/8-3-1993). 
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Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ’ όψιν, το άρθρο 72 του Ν.3852/10, προτείνεται 

να εγκριθούν: 

 

1. Η δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού των 86.632,13 Ευρώ (µε 

το ΦΠΑ) σε βάρος των ακόλουθων Κ.Α. 

 

Από τον προϋπολογισµό Ο.Ε. 2015, οι παρακάτω Κ.Α. εξόδων: 

10.6063.0004 µε την ονοµασία «Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος»(γάλα), µε το 

ποσό των 15,00€, 

15.6063 µε την ονοµασία «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 

προσωπικού κλπ)», µε το ποσό των 15,00€, 

20.6063.0004 «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού 

τακτικού» µε το ποσό των 497,09€, 

25.6063.0004 «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού 

τακτικού και έκτακτου», µε το ποσό των 15,00€, 

35.6063.0004 «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού 

τακτικού και έκτακτου», µε το ποσό των 15,00€. 

45.6063.0004 «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού 

τακτικού και έκτακτου», µε το ποσό των 15,00€, 

70.6063.0004 «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» µε το ποσό των 10,00€. 

 

Από τον προϋπολογισµό Ο.Ε. 2016, οι παρακάτω Κ.Α. εξόδων: 

10.6063.0003 µε την ονοµασία «Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος (Γάλα)», µε το 

ποσό των 3.865,00€, 

15.6063 µε την ονοµασία «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα)», µε το ποσό των 

4.300,00€, 

20.6063.0003 «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού», µε το 

ποσό των 62.455,04€, 

25.6063.0003 «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα)», µε το ποσό των 10.080,00€, 

35.6063.0003 «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα)», µε το ποσό των 400,00€, 

45.6063.0003 «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα)», µε το ποσό των 2.280,00€, 

70.6063.0001 «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα)» µε το ποσό των 2.670,00€. 
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2. Οι τεχνικές προδιαγραφές της από µελέτης του Τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού 

(αριθµ. πρωτ. 34827/10-12-2015), προϋπολογισµού 86.632,13 Ευρώ (µε το ΦΠΑ). 

και οι επισυναπτόµενοι όροι διακήρυξης. 

 

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 
αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� τις διατάξεις του Ν. 2286/95, του ΕΚΠΟΤΑ (Απόφ. Υπ. Εσωτερ. 11389/8-3-

1993) 
� Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν 3463/2006  
� Την 257/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού των 86.632,13 Ευρώ 

(µε το ΦΠΑ) σε βάρος των ακόλουθων Κ.Α. 

 

Από τον προϋπολογισµό Ο.Ε. 2015, οι παρακάτω Κ.Α. εξόδων: 

10.6063.0004 µε την ονοµασία «Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος»(γάλα), µε το 

ποσό των €15,00, 

15.6063 µε την ονοµασία «Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 

προσωπικού κλπ)», µε το ποσό των €15,00, 

20.6063.0004 «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού 

τακτικού» µε το ποσό των €497,09, 

25.6063.0004 «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού 

τακτικού και έκτακτου», µε το ποσό των €15,00, 

35.6063.0004 «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού 

τακτικού και έκτακτου», µε το ποσό των €15,00. 

45.6063.0004 «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού 

τακτικού και έκτακτου», µε το ποσό των €15,00, 

70.6063.0004 «Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)» µε το ποσό των €10,00. 

 

Από τον προϋπολογισµό Ο.Ε. 2016, οι παρακάτω Κ.Α. εξόδων: 
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10.6063.0003 µε την ονοµασία «Λοιπές παροχές προσωπικού σε είδος (Γάλα)», µε το 

ποσό των €3.865,00, 

15.6063 µε την ονοµασία «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα)», µε το ποσό των 

€4.300,00, 

20.6063.0003 «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα) εργατοτεχνικού προσωπικού», µε το 

ποσό των €62.455,04, 

25.6063.0003 «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα)», µε το ποσό των €10.080,00, 

35.6063.0003 «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα)», µε το ποσό των €400,00, 

45.6063.0003 «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα)», µε το ποσό των €2.280,00, 

70.6063.0001 «Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα)» µε το ποσό των €2.670,00. 

 

2. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της αριθµ. πρωτ. 34827/10-12-2015 µελέτης 

του Τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού, προϋπολογισµού 86.632,13 Ευρώ (µε το 

ΦΠΑ) και καταρτίζει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισµού ως ακολούθως: 

ΣΧΕ∆ΙΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ    
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ           
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29  
& Αθ. ∆ιάκου 1  
Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες Βορριά Μαρία                 
FAX.: 2132030630  
e-mail: vorria@dionysos.gr 

 

Άγιος Στέφανος .. 
Αριθ. Πρωτ : .. 
Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου: .. 
 
 

 
 
Αντικείµενο : 
«Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου 
γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους 
εργαζόµενους του ∆ήµου ∆ιονύσου» 

 
 

  

  

 ΧΡΗΜ/ΣΗ: Ίδιοι πόροι 

  
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ 
∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2016 

  
 

Ο  ∆ΗΜΟΣ  ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Προκηρύσσει δηµόσιο διαγωνισµό που θα διεξαχθεί µε ανοικτή 
ηλεκτρονική διαδικασία, για την επιλογή αναδόχου µε τίτλο: 
«Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος για χορήγηση στους 
δικαιούχους εργαζόµενους του ∆ήµου ∆ιονύσου ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
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ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ 
∆ΕΚΑΤΡΙΩΝ ΛΕΠΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  86.632,13 € ΦΠΑ 
13%» 
 
και καλεί τους ενδιαφερόµενους να υποβάλουν προσφορά για την 
ανάδειξη αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισµού. 
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Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ), µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Συστήµατος, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζει η παρούσα ∆ιακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, προθεσµία 
είκοσι (20) τουλάχιστον ηµερών µετά την τελευταία δηµοσίευση κατά τα διαλαµβανόµενα 
στο 
άρθρο 10 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ ΥΠ.ΕΣ 11389/1993 (ΦΕΚ 185/1993) και σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β 
2677/21-10-2013).  
 

 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε 
ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του Συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µε 
υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύμφωνα με τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 
4155/2013 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
 

Αναθέτουσα Αρχή : ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ιάρκεια του Έργου: Από την υπογραφή της σύµβασης και για διάστηµα 12 

µηνών  
 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 86.632,13 € 
Αντικείµενο Σύµβασης µε βάση το 
κοινό λεξιλόγιο για τις δηµόσιες 
συµβάσεις: 

Κωδικοί  CPV 15500000-3 

Παραλαβή ∆ιακήρυξης: Στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr και σε 
ηλεκτρονική µορφή από την ιστοσελίδα του ∆ήµου 
∆ιονύσου www.dionysos.gr 
 

∆ιαδικασία επιλογής του Αναδόχου: Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει µε την ανοικτή 
ηλεκτρονική διαδικασία µε, µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή για την ανάθεση της εν θέµατι προµήθειας, 
για το σύνολο των ειδών  

Χρηµατοδότηση: Ίδιοι Πόροι  
 
 
Έχοντας υπόψη: 
Α: 
• Τις διατάξεις του ΥΠ.ΕΣ.11389/1993 ΕΚΠΟΤΑ Ενιαίος κανονισµός προµηθειών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (ΦΕΚ Β’ 185/1993) 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr, του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

11/01/2016 1/02/2016 10/02/2016 
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• Τις διατάξεις του άρθρου 55 παρ.1 του Ν.2238/1994 περί «Κύρωσης του Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήµατος» (ΦΕΚ: Α/151/1994). 

• Τις διατάξεις του Π∆ 166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 
2000/35 της 29/6/2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 
εµπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ: Α/138/2003). 

• Τις διατάξεις του «∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (Ν.3463/2006, ΦΕΚ: Α/114/2006)  
• Τις διατάξεις του Ν.3548/2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου 

στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ: Α/68/2007). 
• Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», (ΦΕΚ: Α/87/2010) 
• Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

(ΦΕΚ 19/Α) 
• Τις διατάξεις του Π∆ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ: 

Α/194/2010). 
• Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α) « Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας 

στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/Ε.Κ.” Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης 
δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών”, όπως τροποποιήθηκε µε την 
Οδηγία 2005/51/Ε.Κ. της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005.” 

• Τις διατάξεις του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
και άλλες ∆ιατάξεις»,όπως τροποποιήθηκε µε την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου 
άρθρου του ν. 4254/2014.  

• Τις διατάξεις της  Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) Απόφασης του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» . 

• Τις διατάξεις του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις», (ΦΕΚ 
Α/160/2014). 

 
Β. Την υπ’ αριθµ.1867/27956/3.09.2014 απόφαση ∆ηµάρχου για «Ορισµό Αντιδηµάρχων και 
µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου 
 
Γ. Την 257/2015  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της εν 
θέµατι υπηρεσίας  

 
∆. Την αριθµ …./…..2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σύµφωνα µε την οποία  εγκρίθηκαν : 
α) η σχετική δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης, στους  Κ.Α. 10.6063.0004  (15,00€), 15.6063 
(15,00€) , 20.6063.0004  (497,09€), 25.6063.0004 (15,00€ ), 35.6063.0004 (15,00€), 
45.6063.0004 (15,00€), 70.6063.0004 (15,00€) για το έτος 2015 και στους Κ.Α. 10.6063.0003 
(3.865,00 €), 15.6063 (4.300,00 €), 20.6063.0003 (62.455,04€), 25.6063.0003 (10.080,00€), 
35.6063.0003 (400,00€), 45.6063.0003 (2.280,00€), 70.6063.0001 (2.670,00€)  β) η αριθµ. 
23/2015 µελέτη της ∆/σης Τεχνικών Υπηρεσιών  γ) οι όροι του ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

 
 

ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΙ 
 

τους όρους διακήρυξης ∆ηµόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού µε σκοπό την 
επιλογή αναδόχου για την προµήθεια : φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος για χορήγηση 
στους δικαιούχους εργαζόµενους του ∆ήµου ∆ιονύσου 2016 συνολικού προϋπολογισµού  
ΟΓ∆ΟΝΤΑ ΕΞΙ ΧΙΛΙΑ∆ΩΝ ΕΞΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ∆ΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ∆ΕΚΑΤΡΙΩΝ 
ΛΕΠΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  86.632,13 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%» 
µε κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης «τη χαµηλότερη τιµή» η οποία περιλαµβάνεται  στην υπ’ 
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αριθµόν 23/2015 µελέτη της ∆/σης   Τεχνικών Υπηρεσιών και επαναλαµβάνεται στο άρθρο 1 
της παρούσης. 
 
1. Αντικείµενο του διαγωνισµού 
 
Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη Αναδόχου, για  την προµήθεια φρέσκου 
παστεριωµένου γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου ∆ιονύσου, για το έτος 2016.  
Η ως άνω προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους του ∆ήµου και θα βαρύνει τον 
οικονοµικό προϋπολογισµό του ∆ήµου ∆ιονύσου για το οικονοµικό έτος 2016. Ο 
καθορισµός των µέσων ατοµικής προστασίας εργαζοµένων στους ΟΤΑ, καθώς και της 
παροχής γάλακτος περιγράφεται στην Κ.Υ.Α. υπ’ αριθµ. 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-
2006 τ. Β’) όπως τροποποιήθηκε µε την Κ.Υ.Α υπ’ αριθµ. ΤΤ 36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 
1323/30-7-2007 τ. Β’) και την Κ.Υ.Α. υπ’αριθ. Οικ 31119 (Φ.Ε.Κ. 990/28-05-2008).  
Η χορηγούµενη ποσότητα γάλακτος ανά εργαζόµενο και ηµέρα καθορίζεται στο ένα λίτρο (1 
lt) γάλακτος. 
 Με την µελέτη αυτή ορίζονται και οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια ειδών, για 
τις ειδικότητες που δικαιούνται την παροχή. Τα άτοµα που δικαιούνται την παροχή 
υπολογίστηκαν µε βάση την υπάρχουσα δύναµη του δήµου σε ειδικότητες που δικαιούνται 
την παροχή, τους υπό µετάταξη υπαλλήλους που τυχόν θα στελεχώσουν δήµο, αλλά και τυχόν 
συµβασιούχους που θα απασχολήσει η υπηρεσία. Την παροχή δικαιούται το προσωπικό που 
αναφέρεται στις ειδικότητες της Κ.Υ.Α., ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας µε την υπηρεσία. 
Σχετικά µε τις προδιαγραφές του γάλακτος ισχύουν τα αναφερόµενα στο Ν.4254/07-04-2014 
(ΦΕΚ 85/Α’/07-04-2014) και συγκεκριµένα στο κεφ. Α’ / άρθρο πρώτο / παράγραφος Στ’ / 
υποπαράγραφος Στ.8. 
 
2.Συµβατικά στοιχεία 
 
Τα στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σ’ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι: 
α. Η διακήρυξη του διαγωνισµού µε τα παραρτήµατά της. 
β. Η υπ’ αριθµ. 23/2015 εγκεκριµένη µελέτη του της ∆/σης Τεχνικών Υπηρεσιών  –τα βασικά 
τµήµατα της οποίας έχουν προσαρτηθεί στην παρούσα διακήρυξη. 
γ. Η προσφορά του Αναδόχου 
δ. Τα από το διαγωνιζόµενο πλήρη τεχνικά και περιγραφικά στοιχεία των υπηρεσιών που θα 
δοθούν µε την προσφορά 
 
3. Ενδεικτικός προϋπολογισµός 
 
Ο συνολικός προϋπολογισµός των προς προµήθεια ειδών , όπως αυτα περιγράφονται στην υπ’ 
αριθµ. 23/2015 µελέτη και στον πίνακα που ακολουθεί, ανέρχεται στο ποσό των € 86.632,13 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13%) 
από τον οποίο οι 572,09 € θα επιβαρύνουν το Ο.Ε.2015 και 86.060,04 το Ο.Ε.2016 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

CPV: 15500000-3 
Γαλακτοκοµικά 

προϊόντα 
 

ΜΟΝΑ∆
Α 

ΜΕΤΡΗΣ
ΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΛΙΤΡΑ) 

ΤΙΜΗ/ΛΙΤΡΟ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ      (€) 

1 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 
(3,5%ΛΙΠΑΡΑ) 

ΦΙΑΛΗ 1 
ΛΙΤΡΟΥ 

58.080,00 1,32 76.665,60 

 Σύνολο:    76.665,60 
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 ΦΠΑ 13%:    9.966,53 

 Γενικό Σύνολο:    86.632,13 € 

 

4. Τρόπος, τόπος και χρόνος διενέργειας του διαγωνισµού 
 
4.1. Ο διαγωνισµός θα είναι δηµόσιος ανοικτός και θα διενεργηθεί µε την ηλεκτρονική 
διαδικασία µέσω της διαδικτυακής πύλης του (ΕΣΗ∆ΗΣ) , www.promitheus.gov.gr ,σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο  Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013),  στο στην ΥΑ Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» και σύμφωνα με  τον 

ΕΚΠΟΤΑ  ΥΠ.ΕΣ.11389/1993 . 

Η επιλογή του Αναδόχου παροχής υπηρεσιών θα γίνει µε ανοικτή διαδικασία µε κριτήριο 
ανάθεσης της σύµβασης της χαµηλότερης τιµής  
4.2 Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για το περιεχόµενο της διακήρυξης από την 
∆ιαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(ΕΣΗ∆ΗΣ) στην οποία δηµοσιεύεται το κείµενό της. Η ∆ιακήρυξη διατίθεται επίσης από την 
ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆ιονύσου: www.dionysos.gr (περιληπτική και η αναλυτική διακήρυξη 
και τα παραρτήµατά της). Οι ενδιαφερόµενοι, ταυτόχρονα µε τη λήψη της ∆ιακήρυξης, θα 
πρέπει να αποστέλλουν τα πλήρη στοιχεία τους (ονοµατεπώνυµο, όνοµα εταιρίας, διεύθυνση, 
τηλέφωνο, αριθµός τηλεοµοιοτυπικής συσκευής, e-mail) στο Τµήµα Προµηθειών του  ∆ήµου 
∆ιονύσου, ώστε να είναι δυνατή η επικοινωνία µαζί τους (βλ. κατωτέρω άρθρ. 4.3). Για 
οποιαδήποτε τροποποίηση στα τεύχη δηµοπράτησης οι ενδιαφερόµενοι φέρουν την ευθύνη 
της ενηµέρωσής τους από την ∆ιαδικτυακή Πύλη του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) και την ιστοσελίδα του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
   
4.3. Πληροφορίες για τον διαγωνισµό παρέχονται όλες τις εργάσιµες µέρες και ώρες από το 
Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου ∆ιονύσου, τηλ: 213-2030636, email: vorria@dionysos.gr. 
. 
 
4.4. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ (στο Τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης) σε µια ηµερήσια εφηµερίδα µεγάλης 
κυκλοφορίας του Ν. Αττικής και  σε µία οικονοµική εφηµερίδα ή εφηµερίδα δηµοπρασιών, 
καθώς και σε δύο τοπικές εφηµερίδες, µια ηµερήσια και µια εβδοµαδιαία Επιπροσθέτως, η 
περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου ∆ιονύσου, στο 
πρόγραµµα «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» (Ν.3861/2010) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ∆ήµου 
www.dionysos.gr   
Τέλος, ολόκληρη η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, κατά τα προβλεπόµενα στο Ν.4155/2013 
4.5. Οι δαπάνες για τη δηµοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης και τα λοιπά έξοδα της 
δηµοπρασίας, αρχικής και  επαναληπτικής (γνωµοδότηση _΄ Τµήµατος Ν.Σ.Κ. 204/2010 – 

Ν.3801/2009, άρθρο 46,ΦΕΚ 163 Α΄- Ν.3548/2007, άρθρο 4, ΦΕΚ 68 Α΄), βαρύνουν τον ανάδοχο, 
στον οποίο κατακυρώνεται οριστικά ο διαγωνισµός.  
 
5. Παροχή διευκρινίσεων - Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα.  
 
5.1. Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς µπορούν να ζητήσουν συµπληρωµατικές 
πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης µέχρι και την 29η 
Ιανουαρίου 2016  ώρα 15.00 µ.µ. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει σε όλες µαζί τις 
διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήµατος το αργότερο µέχρι 2 
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ηµερολογιακές ηµέρες πριν την ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των Προσφορών ηλεκτρονικά 
στο δικτυακό τόπο του ∆ιαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr, 
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Τα αιτήµατα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό 
αρχείο σε µορφή αρχείου (pdf), µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά  πρέπει 
να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε 
µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένο  δεν εξετάζονται. 
 
 
5.2. Για να υποβληθούν αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, 
οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο Σύστηµα, δηλαδή να 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης). Το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων απαιτείται να είναι 
ψηφιακά υπογεγραµµένο. 
 
5.3 Μετά την υποβολή και την αποσφράγιση των Προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή 
αποκρούσεις όρων της ∆ιακήρυξης ή των Προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται 
ως απαράδεκτες.  
 
5.4. Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση 
στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις 
κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του 
άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο  
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της 
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 
  
6. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής 
 
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά, σε συνεταιρισµούς ή σε ενώσεις-κοινοπραξίες, µε 
δραστηριότητα  στον τοµέα της διάθεσης κατάλληλου προσωπικού- ανθρώπινου δυναµικού 
για την κάλυψη των αναγκών δηµόσιων ή ιδιωτικών οργανισµών, φορέων ή επιχειρήσεων, 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής 
ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - 
∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία 
εγγραφής: 
 
Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό 
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του 
ταυτοποιούµενοι ως εξής : 
� Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας 
Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 
χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής 
Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

� Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 
δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή 
τους συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 

ΑΔΑ: 7ΗΥ7Ω93-Ζ0Υ



Σελίδα 14 από 44 
 

Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών 

� Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας : 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη  µετάφραση 
στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία στα οποία να 
δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, 
προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή 
ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 
 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του 
Συστήµατος. Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα 
εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης  λογαριασµού 
ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

 
 
7. Περιεχόµενο υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνική προσφορά»  
 
7.1 ∆ικαιολογητικά συµµετοχής.  
Ο Προσφέρων υποβάλλει ηλεκτρονικά στον (υπό) φάκελο* «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – 
Τεχνική Προσφορά» µαζί µε την προσφορά του, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 
αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα επόµενα άρθρα, σε µορφή αρχείου pdf, 
σύµφωνα µε το Ν. 4155/2013 και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-
102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» .Στη συνέχεια, προσκοµίζονται από τον 
Προσφέροντα στην Αναθέτουσα Αρχή σε έντυπη µορφή κατά περίπτωση εντός τριών (3) 
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ.  
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται 
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
 
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής επί ποινή αποκλεισµού  
Α. Οι Έλληνες πολίτες:  

1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11 της παρούσας 
διακήρυξης.  

2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό 
και το ειδικό είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει µε το είδος των 
παρεχόµενων υπηρεσιών δηλαδή την διάθεση κατάλληλου προσωπικού- ανθρώπινου 
δυναµικού για την κάλυψη των αναγκών δηµόσιων ή ιδιωτικών οργανισµών, φορέων 
ή επιχειρήσεων, θα οδηγεί σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος (να έχει εκδοθεί το 
πολύ έξι (6) µήνες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών). 

3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως 
είναι ενήµεροι προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής 
Ασφάλισης (κύριας) κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Το 
πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταµεία στα οποία καταβάλλονται εισφορές από τον 
εργοδότη για όλους τους απασχολούµενους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας στην 
επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών ή νοµίµων 
εκπροσώπων  που είναι ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής 
ασφάλισης και όχι µόνο τους ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
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(Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισµός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι 
ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, θα 
προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από την θεωρηµένη κατάσταση 
προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός 
που είναι ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση. Σε περίπτωση 
εταιρειών (νοµικών προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νοµικό πρόσωπο) 
και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά 
έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία. Ο συµµετέχων υποχρεούται να καταθέσει µε 
την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην οποία να δηλώνονται οι 
ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην 
επιχείρηση. 

4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως 
είναι ενήµεροι  ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού. 

5. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους, 
υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Επίσης, προκειµένου να προκύπτει ο 
νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας, πρέπει να προσκοµισθούν και τα νοµιµοποιητικά 
έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για 
διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του 
καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και 
ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ. τα 
υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την Ε.Ε. 
και τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 
καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού 
προσώπου. 

6. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της 
διακήρυξης και της 23/2015  µελέτης του ∆ήµου   που συνοδεύει αυτήν καθώς και 
των σχετικών µε αυτή διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και 
ανεπιφύλακτα. 

7. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για:   

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 
1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της 29/1/1998 
σελ.1). 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου 
της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27/11/1995 
σελ. 48). 

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 
της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων 
από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει 
τροποποιηθεί η οποία ενσωµατώθηκε µε τον Ν. 2331/1995 ). 

ε) αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας 
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 
-φυσικά πρόσωπα 
-οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
-διαχειριστές Ε.Π.Ε 
-Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος για Α.Ε. 
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-Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
8. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή 
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 
πτωχευτικού συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση (έκδοσης τουλάχιστον του 
τελευταίου τριµήνου). 
Συγκεκριµένα: 
Για τα φυσικά πρόσωπα:  
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης. Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης 
σε αναγκαστική διαχείριση. 
Για τα νοµικά πρόσωπα:  
Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 
συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική 
διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία 
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει 
όλες τις περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου της 
επιχείρησης.   
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:  
� Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας. 
� ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό του ∆ηµοσίου ή των Ο.Τ.Α.. 

� ∆εν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, για 
αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του.  

� ∆εν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του 
διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα & δραστηριότητα. 

� Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων 
(ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δηµόσιο 
τοµέα. 

6. ∆εν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 
ζητούνται από τις υπηρεσίες. 

Β) Για τους αλλοδαπούς:  
• Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης.  
• Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε 
την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας.  
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις, µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου ή 
στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 
οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

• Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω 
περιπτώσεις (3) και (7) της παραγράφου Α.  
Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις, µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου ή 
στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 
οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 
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• Πιστοποιητικό της αρµοδίας αρχής χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα 
µητρώα του οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις.  

• Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους. 

• Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή των 
φόρων και τελών από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους.  
 

Γ. Για τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά): 
   Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται για 
ηµεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π.  
 
∆. Για τους συνεταιρισµούς:  
1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 11 της παρούσας διακήρυξης.  
2. Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία (3) και (7) της ανωτέρω περίπτωσης Α.    
3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 
Ε. Για τις ενώσεις - κοινοπραξίες: 
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 
στην ένωση.  
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται 
από µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς 
συνεταιρισµούς στις οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του 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 από 50%.Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί 
και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του 
διαγωνισµού.  
γ. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν 
και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από 
το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη 
χρηµατοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας 
Ελλάδος.  
δ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, 
υποβάλλουν εξουσιοδότηση εκπροσώπησης.  
ε. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ  ΥΠ.ΕΣ 11389/1993  
στ. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν 
καλύπτουν όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση 
του προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Αν 
στη χώρα του προµηθευτή δεν προβλέπεται από το νόµο η ένορκη δήλωση, µπορεί αντί αυτής 
να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του 
δηλούντος από αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συµβολαιογράφο.  
 
Σχετικά µε τα ανωτέρω δικαιολογητικά κατακύρωσης σηµειώνονται τα ακόλουθα:  
• Εφόσον στο ποινικό µητρώο αναφέρονται αδικήµατα για τα οποία δεν προκύπτει σαφώς αν 

ανήκουν σε αυτά που σύµφωνα µε την παρούσα ∆ιακήρυξη προκαλούν τον αποκλεισµό 
του συµµετέχοντος, ο προσφέρων πρέπει να συνυποβάλει αντίγραφο της σχετικής 
καταδικαστικής απόφασης, προκειµένου να κριθεί ανάλογα. 

 
Σηµειώνεται ότι όλες οι αναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν 
σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται 
1. από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συµµετέχει στο διαγωνισµό, ή  
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2. όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόµιµο εκπρόσωπο αυτής,  
 
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής. 
 
Σε περίπτωση εγκατάστασης των συµµετεχόντων στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά που 
εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, πρέπει να 
υποβάλλονται επικυρωµένα από την κατά το νόµο αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας του 
ιδρύµατος που τα εκδίδει και να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα 
 
Σε περίπτωση που το οικείο κράτος όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας , δεν 
εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν 
καλύπτει όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις αυτό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση 
του ενδιαφεροµένου ή στα κράτη µέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή 
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης, στην οποία θα 
βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η 
υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες και αλλοδαπών υποψηφίων. 
 
Όπου στην παρούσα ∆ιακήρυξη αναφέρεται Υπεύθυνη ∆ήλωση εννοείται Υ.∆. του 
ν.1599/1986, όσον αφορά συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την Ελλάδα. Όσον αφορά 
συµµετέχουσες επιχειρήσεις µε έδρα την αλλοδαπή, εννοείται αντιστοίχως είτε Υ.∆. του 
ν.1599/1986, ως άνω, είτε ένορκη δήλωση, είτε για τα κράτη που δεν προβλέπεται ένορκη 
δήλωση, επίσηµη δήλωση που γίνεται από την συµµετέχουσα επιχείρηση ενώπιον δικαστικής 
αρχής ή συµβολαιογράφου ή του αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους 
εγκατάστασης της επιχείρησης 
 
Θα απορρίπτονται προσφορές των διαγωνιζοµένων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 
182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας απασχολούν ή εκµεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 
15 ετών . 
 
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 οικονοµικός φορέας οφείλει να σηµαίνει τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος. Στην αντίθετη 
περίπτωση θα µπορούν να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. 
Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην προστασία του 
απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφερόµενου 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί, εφ’ όσον αµφιβάλλει ως προς την προσωπική κατάσταση των 
Προσφερόντων του παρόντος ∆ιαγωνισµού, θα απευθύνεται στις αρµόδιες Αρχές για να λάβει 
τις πληροφορίες που θεωρεί απαραίτητες για την προσωπική κατάσταση των Προσφερόντων. 
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
7.2 Πρόσθετα δικαιολογητικά συµµετοχής επί ποινή αποκλεισµού 
 
Το εργοστάσιο παραγωγής, και οι εµπλεκόµενοι στην αλυσίδα διακίνησης θα πρέπει να είναι 
πιστοποιηµένοι κατά ISO 9001:2008 και ISO 22000:2005 (HACCP) από αναγνωρισµένο στην 
Ε.Ε. Φορέα, 
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Επίσης το προϊόν πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών 
και ιδιαίτερα των άρθρων 79 και 80 καθώς και Π.∆. 56/95 όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆. 
119/97 περί συµµόρφωσης µε τις Κοινοτικές Οδηγίες για την παραγωγή και εµπορία γάλακτος 
καθώς και τους νέους Κοινοτικούς Κανονισµούς 852/2004, 853/2004 και 854/2004 και 
882/2004.  
Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

 
7.3 Περιεχόµενο υποφακέλου Τεχνικής Προσφοράς 
 
Στον (υπό) φάκελο* «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 
επιπλέον ηλεκτρονικά τα κάτωθι : 
Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 
στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του 
παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν 
αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων 
επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
Ο Φάκελος της «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» εκτός από τη Τεχνική Προσφορά του 
συστήµατος θα πρέπει να περιλαµβάνει και τα εξής  : 
 
Α) Το προς προµήθεια γάλα θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή ή του 
εργοστασίου παρασκευής του επί ποινή αποκλεισµού ότι δεν περιέχει γενετικά τροποποιηµένο 
υλικό, οι πρώτες και οι βοηθητικές ύλες παρασκευής του δεν περιέχουν γενετικά 
τροποποιηµένο υλικό, και τέλος για την παραγωγή του προϊόντος δεν χρησιµοποιήθηκαν 
γενετικά τροποποιηµένοι µικροοργανισµοί (GMOs).  
 
Β) Το προς προµήθεια γάλα µπορεί να είναι οποιασδήποτε αναγνωρισµένης µάρκας που 
διατίθεται στο Λιανικό Εµπόριο σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, πλήρους 
(λιπαρά 3,5%) «παστεριωµένου γάλακτος» οµογενοποιηµένου, σε συσκευασία εµφιάλωσης 
ενός (1) λίτρου. Το οποίο θα πρέπει: 
- Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαµβάνει την έκθεση σε υψηλή θερµοκρασία για 
µικρό χρονικό διάστηµα (+71,7 βαθµούς C τουλάχιστον για 15 δευτερόλεπτα) ή σε χαµηλή 
θερµοκρασία για µεγάλο χρονικό διάστηµα (+63 βαθµούς C τουλάχιστον για 30 λεπτά) ή σε 
διαδικασία παστερίωσης που χρησιµοποιεί διαφορετικούς συνδυασµούς χρόνου και 
θερµοκρασίας µεταξύ των δύο παραπάνω συνθηκών για την επίτευξη ισοδύναµου 
αποτελέσµατος. 
- Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιµασία φωσφατάσης και θετική στη δοκιµασία 
υπεροξειδάσης. 
- Αµέσως µετά την παστερίωση, να ψύχεται το συντοµότερο δυνατόν, σε θερµοκρασία που 
δεν υπερβαίνει τους 6° C. 
- Σε αυτή τη θερµοκρασία των 6οC συντηρείται. 
- Η διάρκεια συντήρησής του καθορίζεται µε ευθύνη του παρασκευαστή και δεν µπορεί να 
υπερβαίνει τις εφτά (7) ηµέρες. 
 

Γ) Το προς προµήθεια γάλα µπορεί να είναι οποιασδήποτε αναγνωρισµένης µάρκας, το οποίο θα 
καλύπτει τουλάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές: 

• Προϊόν ευρείας κατανάλωσης, µε διάρκεια ζωής όχι µεγαλύτερη των 7 ηµερών. 
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• Το προς προµήθεια γάλα πρέπει να έχει λευκό ή υπόλευκο χρώµα, ευχάριστη οσµή και τη 
χαρακτηριστική γεύση, υφή και δοµή του παστεριωµένου γάλακτος. 

• Προϊόν το οποίο δεν περιέχει πρόσθετες χρωστικές και συντηρητικά τύπου Ε. 

• Να περιέχει λίπος 3,5 % µε ειδικό βάρος ≥1,030 g/cm3 και το στερεό υπόλειµµα χωρίς λίπος 
(Σ.Υ.Α.Λ) >8,5 % 

• Κατ’ εξαίρεση µπορεί για συγκεκριµένες ποσότητες που θα ορισθούν από την υπηρεσία να 
περιέχει λίπος 1,5 %. 

• Το γάλα πρέπει να περιέχει ποσοστό τουλάχιστον 2,9% πρωτεϊνικών ουσιών, διαπιστούµενο σε 
γάλα µε 3,5% λιπαρής ουσίας. 

• Πιστοποιηµένο κατά HACCP (Σύστηµα ∆ιασφάλισης της Υγιεινής Τροφίµων) και κατά ISO 9001 
(Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας). 

• Η συσκευασία του γάλακτος πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής. 

• Η συσκευασία δεν πρέπει να απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων στο γάλα που θα ήταν δυνατόν 
να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει τη σύσταση του γάλακτος. 

• Η συσκευασία του παστεριωµένου γάλακτος θα είναι του (1) λίτρου (lt). 

• Στη συσκευασία του παστεριωµένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε εµφανές σηµείο και µε 
ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωµένο» και «γάλα», η ηµεροµηνία παστερίωσης, η 
ηµεροµηνία λήξης, το σήµα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερµοκρασία συντήρησής του. 

• Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή µορφή και εµφανές σηµείο στο ίδιο οπτικό πεδίο 
µε το σήµα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ηµέρες» 

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν τα ανωτέρω, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

 
8.Περιεχόµενο υποφακέλου «Οικονοµική Προσφορά».  
 
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική 
προσφορά του οικονοµικού φορέα. 
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 
«Οικονοµική Προσφορά». Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την 
αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος στην οποία καταχωρείται το σύνολο 
της προσφοράς χωρίς ΦΠΑ όπως αυτό προκύπτει από τον συνηµµένο υπόδειγµα πίνακα 
οικονοµικής προσφοράς στις τεχνικές προδιαγραφές. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει 
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 
από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων 
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν 
έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο 
προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
Στην Οικονοµική Προσφορά αναγράφεται η τιµή, όπως ορίζεται κατωτέρω.  
 
8.1 Τιµές  
 
Οι τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ για το σύνολο των προσφερόµενων προϊόντων όπως 
αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, των Τεχνικών Προδιαγραφών . 
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• Προσφορές που δεν δίνουν τις τιµές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ 
προς ξένο νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, 
η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

• Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 

Οι τιµές θα δίνονται ως εξής: 
 
Ι. Τιµή µονάδας σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων χωρίς ΦΠΑ 
ΙΙ. Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα 
υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα. 
ΙΙΙ. Η σύγκριση των προσφορών θα γίνεται στη συνολική τιµή χωρίς ΦΠΑ. 
 
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα 
για την τεκµηρίωση των προσφερόµενων τιµών, τα οποία υποχρεούνται να παρέχουν. 
 
9.∆ιεξαγωγή της διαδικασίας   
 
9.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση των Προσφορών. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες 
µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11:00 π.µ., µέσω 
των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων και διαδικασιών. 
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» . 
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά 
µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση 
των λοιπών στοιχείων αυτών. 
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι 
προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου 
να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 
 
 
9.2  Ακύρωση – Επανάληψη δηµοπρασίας  
 
Η διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών διενεργείται από την αρµόδια Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού και Αξιολόγησης και περιλαµβάνει τα ακόλουθα : 
 

1.Οι προσφερόµενες υπηρεσίες πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που περιγράφονται στην 
µελέτη, που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.  
2. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς τιµή για το σύνολο του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης. Σε περίπτωση ισότιµων προσφορών, ο ανάδοχος επιλέγεται µε 
κλήρωση. 
3. Ακύρωση του διαγωνισµού επιτρέπεται λόγω ασύµφορου ή συµπαιγνίας.  
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4. Επανάληψη της δηµοπρασίας επιτρέπεται για µία ακόµη φορά λόγω ασύµφορου. Σε κάθε 
περίπτωση από τις προαναφερόµενες καµία αξίωση από το ∆ήµο δεν µπορούν να προβάλλουν 
οι διαγωνιζόµενοι για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.  
5. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης απορρίπτεται.  
6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της µελέτης απορρίπτεται.  
7. Προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισµό απορρίπτεται.  
8. ∆εν απορρίπτεται προσφορά εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.  
9. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής των τιµών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
10. Προσφορά που θα αφορά σε επί µέρους τµήµατα του ενδεικτικού προϋπολογισµού θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
11. Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
∆ιονύσου  
 
9.3 ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής Αξιολόγησης Προσφορών και ∆ικαιολογητικών  
 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων 
συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα 
αρχή και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία 
ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά 
περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 
προσφορών . 
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 
της προσφοράς τους. 
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα 
αρχή του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς 
φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – 
οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που 
τους ορίζονται. 
 

9.4 Ανάδειξη Μειοδότη 

Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι 
κριτήριο η χαµηλότερη προσφορά λαµβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία: 
Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε. 
Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς 
και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην 
αγορά. 
Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε 
βάση τους καθοριζόµενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη 
χαµηλότερη τιµή. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή 
και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
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10. Κατακύρωση αποτελεσµάτων διαγωνισµού 
Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  του του 
∆ήµου ∆ιονύσου, ύστερα από γνωµοδότηση της πιστοποιηµένης στο σύστηµα Επιτροπής 
∆ιενέργειας και Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού. Μετά την κατακύρωση και δηµοσίευση των 
αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, το αρµόδιο τµήµα του ∆ήµου αποστέλλει έγγραφη 
ειδοποίηση στους αναδόχους να προσέλθουν για την υπογραφή της σύµβασης. 
 
11 Εγγυητικές επιστολές 
Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν 
νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή 
στα κράτη µέλη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού 
Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. 
ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση 
σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 
Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση.  
Στην περίπτωση υποβολής γραµµατίου σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του ∆ήµου ∆ιονύσου  
στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, το περιεχόµενο της παρακαταθήκης πρέπει να 
αναφέρει ότι διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4281/2014  
∆εν επιτρέπεται η κατάθεση εγγυήσεων που έχουν εκδοθεί σε συνάλλαγµα.  
Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της 
ένωσης και περιλαµβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών.  
 
Α. Εγγύηση συµµετοχής  
• Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του 

συµµετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2 (δύο) τοις εκατό (%) του προϋπολογισµού 
της µελέτης, χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 1.533,31 €, Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για 
120 (εκατόν είκοσι) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών.  

• Η εγγύηση συµµετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει, πρέπει να 
περιλαµβάνει τα ακόλουθα: ηµεροµηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο  
∆ήµο ∆ιονύσου, τον αριθµό της εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την πλήρη επωνυµία 
και τη διεύθυνση του συµµετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται καθώς και τον αριθµό 
πρωτ. της διακήρυξης .  

• Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να έχει συνταχθεί µε τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 157 
του Ν.4281/2014 Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, 
εγγύηση θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν θα λαµβάνονται υπ’ όψιν.  

• 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)µέρες από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της 
κατακύρωσης.   

 
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης   
• Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται να 

καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε τους φορείς υλοποίησης 
της προµήθειας, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο µε το 5% (πέντε επί τοις εκατό) 
της συµβατικής αξίας µε τον κάθε φορέα χωρίς τον Φ.Π.Α.  

• Το περιεχόµενο της εγγυητικής επιστολής διαµορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η το 
άρθρο 157 του Ν.4281/2014 
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• Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική βεβαίωση καλής εκτέλεσης 
της υπηρεσίας  και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο 
συµβαλλόµενους. 

• Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 157 του 
Ν.4281/2014 

 
12.  Γλώσσα της διαδικασίας – Σύνταξη των Προσφορών 
 
Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε 
περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.  
Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των Προσφορών θα πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισµού, να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα. 
Τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν από αλλοδαπές Επιχειρήσεις πρέπει, 
επί ποινή απαραδέκτου, να είναι νόµιµα επικυρωµένα, είτε από Αρµόδιο Προξενείο της 
χώρας του ∆ιαγωνιζόµενου, είτε µε την επίθεση της σφραγίδας “Apostile” σύµφωνα µε τη 
Συνθήκη της Χάγης της 05-10-61 (που κυρώθηκε µε το Ν. 1497/84), ώστε να πιστοποιείται η 
γνησιότητά τους. Η µετάφραση των εγγράφων αυτών γίνεται είτε από Έλληνα δικηγόρο είτε 
από το αρµόδιο Προξενείο είτε από τη µεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.  
 
Κατά τα λοιπά ισχύει ο ν. 4250/2014 αναφορικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής 
πρωτοτύπων ή επικυρωµένων εγγράφων σε διαγωνισµούς δηµοσίων συµβάσεως, 
διευκρινίζονται δε σχετικά τα εξής: 
• Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 

φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, 
που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρ. 1 
του ν. 4250/2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα 
συµβολαιογραφικά έγγραφα (π.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.) για τα οποία 
συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωµένων αντιγράφων.  

• Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές 
αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την αρµόδια αρχή 
της χώρας αυτής και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα ∆ικηγόρων (ν. 4194/2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται 
και εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε 
συγκεκριµένη επισηµείωση (APOSTILE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις 
της χώρας (Σύµβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συµφωνίες. 

• Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρ. 36 παρ. 2 β’ του Κώδικα ∆ικηγόρων (ν. 
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του 
άρθρ. 1 του ν. 4250/2014. 

• Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα: Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και 
πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον 
υποβληθούν από τους διαγωνιζοµένους. 

 
13. Προσφυγές-προσωρινή δικαστική προστασία 
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Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του, ή της 
συµµετοχής προµηθευτή σ' αυτόν, δύναται να υποβληθεί µέσω του Συστήµατος 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µε επισύναψη σχετικού εγγράφου σε µορφή αρχείου pdf, το οποίο φέρει 
ψηφιακή υπογραφή, ως εξής: 
Α.Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού από όποιον έχει έννοµο συµφέρον (άρθρο 15 του 
ΕΚΠΟΤΑ), στην Υπηρεσία  µέσα στο πρώτο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη 
δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Αν 
προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. 
Β.   Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής προµηθευτή σ' 
αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο 
στάδιο, στην αρµόδια για την διενέργεια του διαγωνισµού Επιτροπή κατά την διάρκεια του 
διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσµατος 
του αντίστοιχου σταδίου. (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ) 
Γ. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οσουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους 
λόγους, µετά την οριστική κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού δεν γίνονται 
αποδεκτές. (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ) 
∆. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης µπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή ή να 
ασκηθεί προσφυγή στον αρµόδιο υπουργό, κατά τα προβλεπόµενα στα άρθρα 150 – 152 του 
Ν.3463/2006. 
Ε. Οι αποφάσεις της Αναθέτουσας Αρχής για κάθε στάδιο του ∆ιαγωνισµού, καθώς και οι 
αποφάσεις επί τυχόν προσφυγών θα κοινοποιούνται µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
 
14. Σύµβαση 
Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του µέχρι την έγκριση του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Υποχρεούται δε, να προσκοµίσει  και τις προβλεπόµενες 
εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης, οι όποιες θα είναι ίσες προς πέντε επί τοις εκατό (5%) 
επί του καθαρού συµβατικού ποσού του κάθε φορέα.  
Συγκεκριµένα µετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού από το αρµόδιο 
όργανο, ο προµηθευτής θα κληθεί σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ΕΚΠΟΤΑ  σε χρονικό 
διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
Απόφασης   Κατακύρωσης της Ο.Ε.,για την υπογραφή της σύµβασης µε το ∆ήµο. 
Η σύµβαση καταρτίζεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των 
τευχών που τη συνοδεύουν και την προσφορά του προµηθευτή που έγινε αποδεκτή από το 
∆ήµο ∆ιονύσου , καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο 
συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές.  
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει αντίθετους όρους µε τα παραπάνω στοιχεία και 
περιλαµβάνει σύµφωνα πάντα µε τους όρους της µελέτης και της «ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΕΙ∆ΙΚΩΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ» τουλάχιστον τα εξής: 
• Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύµβασης.  
• Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους.  
• Τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες.  
• Τα υπό προµήθεια προϊόντα  
• Την συµφωνηθείσα τιµή.  
• Τον τόπο, και χρόνο παράδοσης των προϊόντων  .  
• Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του προµηθευτή.  
• Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.  
• Τον τρόπο παραλαβής.  
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• Τον τρόπο πληρωµής.  
• Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισµού.  
• Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών. 
• Τις προβλεπόµενες ρήτρες.  
 
 Η σύµβαση θα γίνει σε έγγραφο του κάθε φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από το νόµιµο 
εκπρόσωπο του αναδόχου προµηθευτή και τους νόµιµους εκπροσώπους του κάθε φορέα.  Εάν 
ο ανάδοχος δεν εµφανισθεί στις ανωτέρω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν 
προσκοµίσει την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, εφαρµόζονται γι’ αυτόν 
οι κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.  
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα 
έγγραφα που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά 
περίπτωση κείµενες διατάξεις .Ο χρόνος ισχύος της παράδοσης των υπό προµήθεια ειδών 
στην παρούσα ορίζεται  σε 12 µήνες  από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης.Ο φορέας 
µας δεν δεσµεύεται για καταβολή όλου του συµβατικού τιµήµατος καθώς αυτό είναι σε 
συνάρτηση µε τις πραγµατικές ανάγκες των υπηρεσιών όπως αυτές αποτυπώνονται στα δελτία 
παραγγελιών των φορέων. Μπορεί όµως να παραταθεί η χρονική της διάρκεια για όσο κρίνει 
αναγκαίο ή σκόπιµο ο ∆ήµος ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών ή 
και µέχρι την διενέργεια του επόµενου διαγωνισµού και µέχρι το ύψος του συµβατικού ποσού 
και όχι πέραν του τριµήνου, µε τις προϋποθέσεις και τις εκπτώσεις που προβλέπονται (σχετικά 
Π.∆.118/2007) .Η σύµβαση τροποποιείται όταν αυτό προβλέπεται από συµβατικό όρο ή όταν 
συµφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου (άρθρο 25 ΕΚΠΟΤΑ). 

 

 

 

 
15.Ισχύς των προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες για τουλάχιστον ενενήντα (90) 
ηµερολογιακές ηµέρες από την εποµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του ανωτέρω, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την επιτροπή 10 ηµέρες 
πριν από τη λήξη της ισχύος της και για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα όχι όµως µεγαλύτερο 
των 12 µηνών συνολικά. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε τρεις (3) 
ηµέρες και σε καταφατική περίπτωση να ανανεώσουν και τις εγγυητικές επιστολές τους, αν 
δεν ισχύουν και για τυχόν παρατάσεις. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου 
χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, µαταιώνονται τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού. 
Ο ∆ήµος δεν δεσµεύεται ούτε αναλαµβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση προς τους 
διαγωνιζόµενους και τον προσωρινό ανάδοχο που κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός, παρά µόνο 
αφού υπογραφεί η σχετική σύµβαση. 

 
16. Φόροι, τέλη, κρατήσεις, έξοδα δημοσίευσης 

Η κράτηση 0,10 % υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµόσιων Συµβάσεων (άρθρο 4, παρ. 3 

του Ν. 4013/2011), ο αναλογούν φόρος εισοδήµατος στο καθαρό ποσό της αξίας και κάθε τυχούσα 

νόµιµη κράτηση βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ∆ήµο  και υπολογίζεται στο 
σύνολο της προσφοράς 
 
17. Τόπος / Χρόνος Παράδοσης των προϊόντων  
 
Τα σηµεία παράδοσης ορίζονται ως ακολούθως:    
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Α/Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 Αγίου Στεφάνου Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1 

2 Αγίου Στεφάνου (Πευκόφυτο) Λακωνίας & Μεγάλου Αλεξάνδρου 

3 Αγίου Στεφάνου Πετζερίδη 3 

4 Άνοιξη Κανάρη 3 

5 ∆ιόνυσος Πλαστήρα 50 

6 ∆ροσιά Γρηγορίου Λαµπράκη 19 

7 Κρυονέρι Πλατεία Μικράς Ασίας 

8 Ροδόπολη 25ης Μαρτίου 29 

9 Σταµάτα Μαραθώνος 10 

10 ∆ροσιά  Γρ. Λαµπράκη & Αργυρουπόλεως 
 
Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα µεταστέγασης των υπηρεσιών του, σύµφωνα µε τις ανάγκες του, ως εκ 
τούτου οι διευθύνσεις παράδοσης µπορούν να διαφοροποιηθούν. Για την οποιαδήποτε αλλαγή, θα 
πρέπει να προηγηθεί γραπτή ενηµέρωση προς τον ανάδοχο, για το καλύτερο προγραµµατισµό της 
δροµολόγησης, τουλάχιστον µίας (1) εβδοµάδος πριν την ηµεροµηνία έναρξης της αλλαγής.   
 
Ο ανάδοχος θα πραγµατοποιεί καθηµερινές παραδόσεις σύµφωνα µε παραγγελία της υπηρεσίας µετά 
την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Προθεσµία ορίζεται η µία ηµέρα. 
Για κάθε ηµέρα υπέρβασης της προθεσµίας παράδοσης, ορίζεται ποινική ρήτρα (200,00 € ) η οποία 
επιβάλλεται στον προµηθευτή µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά από αιτιολογηµένη έκθεση 
της Υπηρεσίας.  
. 

 
18. Τρόπος πληρωµής 

Η πληρωµή του προµηθευτή γίνεται τµηµατικά και στο 100% των τµηµατικά προσκοµιζοµένων 
τιµολογίων, µετά την παράδοση και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και 
ποιοτικής παραλαβής από την αρµόδια Επιτροπή και την έκδοση του σχετικού χρηµατικού 
εντάλµατος πληρωµής από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου, αφού γίνουν και όλες οι από τις 
κείµενες διατάξεις κρατήσεις.Η έκδοση τιµολογίων για τα υπόλοιπα είδη, θα γίνεται από τους 
προµηθευτές επί των σταθερών τιµών των ειδών, που υπέβαλλαν µε την προσφορά τους. Οι 
προµηθευτές υπόκεινται σε όλες τις νόµιµες κρατήσεις – φόρους που ισχύουν κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης, οι οποίες υπολογίζονται στο σύνολο της αξίας των προµηθευµένων ειδών πριν τον 
υπολογισµό του αναλογούντος ΦΠΑ. 
Οι τιµές δεν δύνανται αναπροσαρµογής για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραµένουν σταθερές 
και αµετάβλητες σε όλη την διάρκεια της σύµβασης και έως την τελική εξόφληση. 

 

19. Ανωτέρα βία 
Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί 
έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσής του καταβλήθηκε η πρέπουσα επιµέλεια 
και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά και 
απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις 
οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεµος, 
ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.ά. 
Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να ειδοποιήσει 
αµελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία µε το άλλο µέρος για 
να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήµατα που ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. Ο όρος περί 
ανωτέρας βίας εφαρµόζεται και για τον εντολέα προσαρµοζόµενος ανάλογα. 

 
20. Ποινικές ρήτρες - έκπτωση αναδόχου - Επίλυση διαφορών 

 
Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος στις ακόλουθες περιπτώσεις:  
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1- Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να 
υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που 
έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
2.- Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από 
κάθε δικαίωµά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 
συµβατικά υλικά, µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 του ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ. 
3.- Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύµβαση όταν:α) Η 
σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του 
φορέα.β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
4.- Με απόφαση κήρυξης προµηθευτή έκπτωτου από τη σύµβαση, µπορεί να του παρασχεθεί 
η δυνατότητα παράδοσης του υλικού µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού, που γίνεται σε βάρος του. 
5.- Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή σύµβαση, 
επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:α) Κατάπτωση ολική ή µερική της 
εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης κατά περίπτωση.β) Προµήθεια του 
υλικού σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή είτε από τους υπόλοιπους προµηθευτές που είχαν 
λάβει µέρος στο διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για απευθείας ανάθεση είτε µε διενέργεια 
διαγωνισµού είτε µε απευθείας αγορά, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 23 του 
ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του φορέα 
ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή. Ο 
καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα 
προµήθεια του υλικού κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισµός 
του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο κατά την κρίση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ύστερα 
από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου.γ) Προσωρινός αποκλεισµός του προµηθευτή από 
τις προµήθειες του ΟΤΑ για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να είναι µικρότερο του 
εξαµήνου ούτε µεγαλύτερο του έτους.δ) Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 
10% της αξίας των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν, του δόθηκε το δικαίωµα 
να παραδώσει τα υλικά µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώµατος αυτού. Στην 
περίπτωση αυτή έχουν εφαρµογή και τα αναφερόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 33 του ενιαίου 
κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ.ε) Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που 
χορηγήθηκε στον έκπτωτο από την σύµβαση προµηθευτή είτε από ποσό που τυχόν δικαιούται 
να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης της 
προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής 
του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, 
από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο 
για τόκο υπερηµερίας. 
6.-Σε περίπτωση που η προµήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προµηθευτή γίνεται µε 
τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της 
σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε 
βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των 
σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό 
ποσό. 
7- Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού 
χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης 
που χορηγήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 27 του ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ, 
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επιβάλλονται εκτός των τυχόν προβλεποµένων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιµο που 
υπολογίζεται ως εξής: α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν 
υπερβαίνει το 1/2 του µεγίστου προβλεποµένου από το άρθρο 27 του ενιαίου κανονισµού 
προµηθειών ΟΤΑ χρόνου παράτασης, 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 ηµέρα.β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 
παραπάνω 1/2, 5% επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα.  
8.- Τα παραπάνω κατά περίπτωση ποσοστά προστίµων υπολογίζονται επί της συµβατικής 
αξίας των εκπρόθεσµα παραδοθέντων υλικών, χωρίς το Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα υλικά 
που παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν 
εµπρόθεσµα, το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 
9- Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ' αυτόν η δυνατότητα 
να παραδώσει τα υλικά µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας εις βάρος του 
διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 
10% της συµβατικής τιµή 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 υλικά ο διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα αυτού 
µαταιώνονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή 
των υλικών. 
10.- Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης-παράδοσης ή 
αντικατάστασης, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου δεν λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου κατά τα 
διάφορα στάδια των διαδικασιών για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και µετατίθεται 
αντίστοιχα ο χρόνος φόρτωσης-παράδοσης. 
 
. 
Για την επίλυση κάθε διαφοράς ή διαφωνίας που τυχόν προκύψει κατά την υλοποίηση της 
σύµβασης, ισχύουν οι όροι της διακήρυξης και οι διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. 
∆ικαστήρια αρµόδια επίλυσης τυχόν διαφορών ορίζονται τα των Αθηνών. 

  

 

O ∆ήµαρχος 
Μ.Ε.∆. 

Η Αντιδήµαρχος 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 
 
 

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. 
 
 
 
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΜΕΛΕΤΗ: 
 

 
     
 

ΦΟΡΕΑΣ: 
 

Προϋπολ. 
 
 

ΑΡ. ΜΕΛ. 

 

«Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου 
γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους 
εργαζόµενους του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
86.632,13 € µε ΦΠΑ 13% 
 
 
23/2015 

 
ΠΗΓΗ: 
ΧΡΗΣΗ::  

 
Ι.Π. 
2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μ  Ε  Λ  Ε  Τ  Η 
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ 
ΣΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΜΕΛΕΤΗ: 
 

 
     
 

ΦΟΡΕΑΣ: 
 

Προϋπολ. 
 
 

ΑΡ. ΜΕΛ. 

 

«Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου 
γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους 
εργαζόµενους του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
86.632,13 € µε ΦΠΑ 13% 
 
 
23/2015 

 
ΠΗΓΗ: 
ΧΡΗΣΗ::  

 
Ι.Π. 
2016 
 

 
 
 
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Η παρούσα µελέτη, συνολικού προϋπολογισµού 86.632,13 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13%, 
αφορά την προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου ∆ιονύσου, 
για το έτος 2016.  
 

Η ως άνω προµήθεια θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους του ∆ήµου και θα βαρύνει τον 
οικονοµικό προϋπολογισµό του ∆ήµου ∆ιονύσου για το οικονοµικό έτος 2016. 
 Ο καθορισµός των µέσων ατοµικής προστασίας εργαζοµένων στους ΟΤΑ, καθώς και της 
παροχής γάλακτος περιγράφεται στην Κ.Υ.Α. υπ’ αριθµ. 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006 τ. 
Β’) όπως τροποποιήθηκε µε την Κ.Υ.Α υπ’ αριθµ. ΤΤ 36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323/30-7-2007 τ. Β’) 
και την Κ.Υ.Α. υπ’αριθ. Οικ 31119 (Φ.Ε.Κ. 990/28-05-2008). 
 Η χορηγούµενη ποσότητα γάλακτος ανά εργαζόµενο και ηµέρα καθορίζεται στο ένα λίτρο (1 
lt) γάλακτος. 
 

Με την µελέτη αυτή ορίζονται και οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προµήθεια ειδών, για τις 
ειδικότητες που δικαιούνται την παροχή. Τα άτοµα που δικαιούνται την παροχή υπολογίστηκαν µε 
βάση την υπάρχουσα δύναµη του δήµου σε ειδικότητες που δικαιούνται την παροχή, τους υπό 
µετάταξη υπαλλήλους που τυχόν θα στελεχώσουν δήµο, αλλά και τυχόν συµβασιούχους που θα 
απασχολήσει η υπηρεσία. Την παροχή δικαιούται το προσωπικό που αναφέρεται στις ειδικότητες της 
Κ.Υ.Α., ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας µε την υπηρεσία. Σχετικά µε τις προδιαγραφές του γάλακτος 
ισχύουν τα αναφερόµενα στο Ν.4254/07-04-2014 (ΦΕΚ 85/Α’/07-04-2014) και συγκεκριµένα στο 
κεφ. Α’ / άρθρο πρώτο / παράγραφος Στ’ / υποπαράγραφος Στ.8. 
 
 Η προµήθεια θα γίνει σύµφωνα µε τις ακόλουθες διατάξεις: 
 α) Της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Απόφαση "Περί Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" (ΕΚΠΟΤΑ) (ΦΕΚ 185/Β). 
 β) Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 
19/Α) 
 γ) Ο Ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ. 114/08-06-2006). 
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Συντάχθηκε  Ελέγχθηκε,  
Η Προϊστάµενη  

Θεωρήθηκε,  
Η ∆ιευθύντρια  

 

   

Φαράχ Νατζίµπ – Γεώργιος Κουρουπάκη Αγγελική Αγγελίνα Άννα 

Πολιτικός Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΜΕΛΕΤΗ: 
 

 
     
 

ΦΟΡΕΑΣ: 
 

Προϋπολ. 
 
 

ΑΡ. ΜΕΛ. 

 

«Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου 
γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους 
εργαζόµενους του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
86.632,13 € µε ΦΠΑ 13% 
 
 
23/2015 

 
ΠΗΓΗ: 
ΧΡΗΣΗ::  

 
Ι.Π. 
2016 
 

 
 
 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Είδος Γάλακτος 
 
 Ο ∆ήµος ∆ιονύσου ενδιαφέρεται για την προµήθεια οποιασδήποτε αναγνωρισµένης µάρκας 
που διατίθεται στο Λιανικό Εµπόριο σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών, πλήρους (λιπαρά 
3,5%) «παστεριωµένου γάλακτος» οµογενοποιηµένου, σε συσκευασία εµφιάλωσης ενός (1) λίτρου. 
Το οποίο θα πρέπει: 
 
- Να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαµβάνει την έκθεση σε υψηλή θερµοκρασία για µικρό 
χρονικό διάστηµα (+71,7 βαθµούς C τουλάχιστον για 15 δευτερόλεπτα) ή σε χαµηλή θερµοκρασία για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα (+63 βαθµούς C τουλάχιστον για 30 λεπτά) ή σε διαδικασία παστερίωσης 
που χρησιµοποιεί διαφορετικούς συνδυασµούς χρόνου και θερµοκρασίας µεταξύ των δύο παραπάνω 
συνθηκών για την επίτευξη ισοδύναµου αποτελέσµατος. 
 
- Να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιµασία φωσφατάσης και θετική στη δοκιµασία 
υπεροξειδάσης. 
 
- Αµέσως µετά την παστερίωση, να ψύχεται το συντοµότερο δυνατόν, σε θερµοκρασία που δεν 
υπερβαίνει τους 6° C. 
 
- Σε αυτή τη θερµοκρασία των 6οC συντηρείται. 
 
- Η διάρκεια συντήρησής του καθορίζεται µε ευθύνη του παρασκευαστή και δεν µπορεί να υπερβαίνει 
τις εφτά (7) ηµέρες. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 
Τεχνικά Χαρακτηριστικά Γάλακτος 
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Το προϊόν µπορεί να είναι οποιασδήποτε αναγνωρισµένης µάρκας, το οποίο θα καλύπτει τουλάχιστον 
τις παρακάτω προδιαγραφές: 

• Προϊόν ευρείας κατανάλωσης, µε διάρκεια ζωής όχι µεγαλύτερη των 7 ηµερών. 

• Το προς προµήθεια γάλα πρέπει να έχει λευκό ή υπόλευκο χρώµα, ευχάριστη οσµή και τη 
χαρακτηριστική γεύση, υφή και δοµή του παστεριωµένου γάλακτος. 

• Προϊόν το οποίο δεν περιέχει πρόσθετες χρωστικές και συντηρητικά τύπου Ε. 

• Να περιέχει λίπος 3,5 % µε ειδικό βάρος ≥1,030 g/cm3 και το στερεό υπόλειµµα χωρίς λίπος 
(Σ.Υ.Α.Λ) >8,5 % 

• Κατ’ εξαίρεση µπορεί για συγκεκριµένες ποσότητες που θα ορισθούν από την υπηρεσία να 
περιέχει λίπος 1,5 %. 

• Το γάλα πρέπει να περιέχει ποσοστό τουλάχιστον 2,9% πρωτεϊνικών ουσιών, διαπιστούµενο σε 
γάλα µε 3,5% λιπαρής ουσίας. 

• Πιστοποιηµένο κατά HACCP (Σύστηµα ∆ιασφάλισης της Υγιεινής Τροφίµων) και κατά ISO 9001 
(Σύστηµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας). 

• Η συσκευασία του γάλακτος πρέπει να πληροί τους όρους υγιεινής. 

• Η συσκευασία δεν πρέπει να απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων στο γάλα που θα ήταν δυνατόν 
να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει τη σύσταση του γάλακτος. 

• Η συσκευασία του παστεριωµένου γάλακτος θα είναι του (1) λίτρου (lt). 

• Στη συσκευασία του παστεριωµένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε εµφανές σηµείο και µε 
ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωµένο» και «γάλα», η ηµεροµηνία παστερίωσης, η 
ηµεροµηνία λήξης, το σήµα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερµοκρασία συντήρησής του. 

• Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή µορφή και εµφανές σηµείο στο ίδιο οπτικό πεδίο 
µε το σήµα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ηµέρες» 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Πρώτες ύλες – επεξεργασία πρώτης ύλης 
 
 Το προϊόν πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και 
ιδιαίτερα των άρθρων 79 και 80 καθώς και Π.∆. 56/95 όπως τροποποιήθηκε από το Π.∆. 119/97 περί 
συµµόρφωσης µε τις Κοινοτικές Οδηγίες για την παραγωγή και εµπορία γάλακτος καθώς και τους 
νέους Κοινοτικούς Κανονισµούς 852/2004, 853/2004 και 854/2004 και 882/2004.  

 
 Το εργοστάσιο παραγωγής, και οι εµπλεκόµενοι στην αλυσίδα διακίνησης θα πρέπει να είναι 
πιστοποιηµένοι κατά ISO 9001:2008 και ISO 22000:2005 (HACCP) από αναγνωρισµένο στην Ε.Ε. 
Φορέα, επί ποινή αποκλεισµού. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Γενετικά τροποποιηµένο γάλα 
 
 Το προς προµήθεια γάλα θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του προµηθευτή ή του 
εργοστασίου παρασκευής του ότι δεν περιέχει γενετικά τροποποιηµένο υλικό, οι πρώτες και οι 
βοηθητικές ύλες παρασκευής του δεν περιέχουν γενετικά τροποποιηµένο υλικό, και τέλος για την 
παραγωγή του προϊόντος δεν χρησιµοποιήθηκαν γενετικά τροποποιηµένοι µικροοργανισµοί (GMOs).  
Η δήλωση αυτή θα περιλαµβάνεται στο στέλεχος της τεχνικής προσφοράς. 
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Συντάχθηκε  

 
Ελέγχθηκε,  

Η Προϊστάµενη  

 
Θεωρήθηκε,  
Η ∆ιευθύντρια  

 

Φαράχ Νατζίµπ – Γεώργιος Κουρουπάκη Αγγελική Αγγελίνα Άννα 

Πολιτικός Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΜΕΛΕΤΗ: 
 

 
     
 

ΦΟΡΕΑΣ: 
 

Προϋπολ. 
 
 

ΑΡ. ΜΕΛ. 

 

«Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου 
γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους 
εργαζόµενους του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
86.632,13 € µε ΦΠΑ 13% 
 
 
23/2015 

 
ΠΗΓΗ: 
ΧΡΗΣΗ::  

 
Ι.Π. 
2016 
 

 
3. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 

 
Ο ∆ήµος δεν έχει την υποχρέωση παραλαβής όλης της αναγραφοµένης ποσότητας το ύψος της οποίας 

εξαρτάται από το απασχολούµενο προσωπικό που δικαιούται την παροχή αυτή. 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ  ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  2016 
 

ΜΟΝΙΜΟΙ, Ι∆ΑΧ,  ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΚΩ∆ΙΚ
ΟΣ 

ΑΤΟΜ
Α 

ΗΜΕΡΕ
Σ 

ΜΗΝΕ
Σ 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

(λίτρα) 

ΤΙΜΗ 
Φ/Λ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

ΦΠΑ 
(13%) 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

10 6 22 12 1.584 1,32 2.090,88 271,81 2.362,69 
15 6 22 12 1.584 1,32 2.090,88 271,81 2.362,69 
20 184 22 12 48.576 1,32 64.120,32 8.335,64 72.455,96 
25 18 22 12 4.752 1,32 6.272,64 815,44 7.088,08 
35 1 22 12 264 1,32 348,48 45,30 393,78 
45 2 22 12 528 1,32 696,96 90,60 787,56 
70 3 22 12 792 1,32 1.045,44 135,91 1.181,35 

        
  220 άτοµα ΣΥΝΟΛΟ: 86.632,13  
 

Ο υπολογισµός των ανωτέρω ποσοτήτων γίνεται µε τη παραδοχή της έγκρισης αιτήµατος για την 
απασχόληση προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. 

 
 

Συντάχθηκε  Ελέγχθηκε,  
Η Προϊστάµενη  

Θεωρήθηκε,  
Η ∆ιευθύντρια  

 

Φαράχ Νατζίµπ – Γεώργιος Κουρουπάκη Αγγελική Αγγελίνα Άννα 

Πολιτικός Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΜΕΛΕΤΗ: 
 

 
     
 

ΦΟΡΕΑΣ: 
 

Προϋπολ. 
 
 

ΑΡ. ΜΕΛ. 

 

«Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου 
γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους 
εργαζόµενους του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
86.632,13 € µε ΦΠΑ 13% 
 
 
23/2015 

 
ΠΗΓΗ: 
ΧΡΗΣΗ::  

 
Ι.Π. 
2016 
 

 
 
 
 
 
 

4. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΛΙΤΡΑ) 

ΤΙΜΗ/ΛΙΤΡΟ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ      
(€) 

ΦΠΑ 13% 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 13% 

1 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 
(3,5%ΛΙΠΑΡΑ) 

ΦΙΑΛΗ 1 
ΛΙΤΡΟΥ 

58.080,00 1,32 76.665,60 9.966,53 86.632,13 € 

 
 
 
 
 
 

Συντάχθηκε  Ελέγχθηκε,  
Η Προϊστάµενη  

Θεωρήθηκε,  
Η ∆ιευθύντρια  

 

Φαράχ Νατζίµπ – Γεώργιος Κουρουπάκη Αγγελική Αγγελίνα Άννα 

Πολιτικός Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΜΕΛΕΤΗ: 
 

 
     
 

ΦΟΡΕΑΣ: 
 

Προϋπολ. 
 
 

ΑΡ. ΜΕΛ. 

 

«Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου 
γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους 
εργαζόµενους του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
86.632,13 € µε ΦΠΑ 13% 
 
 
23/2015 

 
ΠΗΓΗ: 
ΧΡΗΣΗ::  

 
Ι.Π. 
2016 
 

 
 
 
 
 

5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο 
Τόπος  Παράδοσης 
 
 Τα σηµεία παράδοσης ορίζονται ως ακολούθως:    
Α/Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ 

1 Αγίου Στεφάνου Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1 

2 Αγίου Στεφάνου (Πευκόφυτο) Λακωνίας & Μεγάλου Αλεξάνδρου 

3 Αγίου Στεφάνου Πετζερίδη 3 

4 Άνοιξη Κανάρη 3 

5 ∆ιόνυσος Πλαστήρα 50 

6 ∆ροσιά Γρηγορίου Λαµπράκη 19 

7 Κρυονέρι Πλατεία Μικράς Ασίας 

8 Ροδόπολη 25ης Μαρτίου 29 

9 Σταµάτα Μαραθώνος 10 

10 ∆ροσιά  Γρ. Λαµπράκη & Αργυρουπόλεως 
 
 Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα µεταστέγασης των υπηρεσιών του, σύµφωνα µε τις ανάγκες του, ως 
εκ τούτου οι διευθύνσεις παράδοσης µπορούν να διαφοροποιηθούν. Για την οποιαδήποτε αλλαγή, θα 
πρέπει να προηγηθεί γραπτή ενηµέρωση προς τον ανάδοχο, για το καλύτερο προγραµµατισµό της 
δροµολόγησης, τουλάχιστον µίας (1) εβδοµάδος πριν την ηµεροµηνία έναρξης της αλλαγής.   
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ΑΡΘΡΟ 2ο 
Χρόνος Παράδοσης 
 Ο ανάδοχος θα πραγµατοποιεί καθηµερινές παραδόσεις σύµφωνα µε παραγγελία της 
υπηρεσίας µετά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Προθεσµία ορίζεται η µία ηµέρα. 
 Για κάθε ηµέρα υπέρβασης της προθεσµίας παράδοσης, ορίζεται ποινική ρήτρα (200,00 € ) η 
οποία επιβάλλεται στον προµηθευτή µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µετά από αιτιολογηµένη 
έκθεση της Υπηρεσίας.  
 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
Αναπροσαρµογή τιµών προσφοράς  
 Οι τιµές προσφοράς σε καµία αναπροσαρµογή δεν υπόκειται για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, 
αλλά παραµένουν σταθερές και αµετάβλητες µέχρι το τέλος της συµβατικής χρονικής περιόδου. Οι δε 
προσφορές θα ισχύουν και θα δεσµεύουν τους προσφέροντες έως και ένα χρόνο της εποµένης της 
ηµεροµηνίας του διαγωνισµού.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Εγγύηση συµµετοχής και καλής εκτέλεσης 
1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
 Οι διαγωνιζόµενοι έχουν την υποχρέωση µαζί µε τα δικαιολογητικά της προσφοράς να 
προσκοµίσουν και εγγυητική επιστολή, αναγνωρισµένης τράπεζας ή γραµµάτιο του Τ.Π.Κ.∆. για ποσό 
ίσο µε το 2% του προϋπολογισµού χωρίς το Φ.Π.Α. σαν εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό που θα 
ισχύει για τέσσερις (4) µήνες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. Η εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής θα είναι συνταγµένη κατά τον τύπο που ισχύει στο ∆ηµόσιο. 
 
2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
 Ο ανάδοχος στο όνοµα του οποίου κατεκυρώθη η δηµοπρασία υποχρεούται να αντικαταστήσει 
την εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό, µε εγγύηση ίση προς 5% του συµβατικού προϋπολογισµού 
χωρίς το Φ.Π.Α. 
 Η εγγύηση επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να κατατεθεί πριν την υπογραφή της 
σύµβασης ή κατά την υπογραφή αυτής. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι 
συνταγµένη κατά τον τύπο που ισχύει στο ∆ηµόσιο. Εγγυητικές επιστολές που καθορίζουν διάρκεια 
ισχύος ή χρονολογία λήξης δεν θα γίνονται δεκτές. ∆ύναται, το ποσό της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης να αποµειώνεται µε τη πρόοδο της προµήθειας και να αντικαθίσταται από άλλη µικρότερης 
χρηµατικής αξίας.  
 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον προµηθευτή µετά την οριστική και ποιοτική 
παραλαβή των υλικών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων των συµβαλλοµένων. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο  
 Άρνηση υπογραφής της σύµβασης 
 1. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση εντός δέκα (10) ηµερών από της 
γνωστοποίησης και δεν καταθέσει την κατά το προηγούµενο άρθρο εγγύηση, η εγγύηση συµµετοχής 
εκπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του ∆ήµου. 

2. Ο ∆ήµος δικαιούται να αναζητήσει από τον αρνηθέντα την υπογραφή της σύµβασης κάθε 
τυχόν γενόµενης σ’ αυτόν θετικής ή αποθετικής ζηµίας. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 6ο  
Κήρυξη προµηθευτή Έκπτωτου 
 1.- Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να 
υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε 
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στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
 2.- Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από 
κάθε δικαίωµά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά 
υλικά, µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 27 του ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ. 
 3.- Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύµβαση όταν: 
α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη του φορέα. 
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 4.- Με απόφαση κήρυξης προµηθευτή έκπτωτου από τη σύµβαση, µπορεί να του παρασχεθεί η 
δυνατότητα παράδοσης του υλικού µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
διαγωνισµού, που γίνεται σε βάρος του. 
 5.- Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή σύµβαση, 
επιβάλλονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
κατά περίπτωση. 

β) Προµήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή είτε από τους υπόλοιπους 
προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στο διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για απευθείας ανάθεση είτε µε 
διενέργεια διαγωνισµού είτε µε απευθείας αγορά, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 23 του 
ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ κάθε άµεση ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του φορέα ή το 
τυχόν διαφέρον που θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός 
αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα προµήθεια του υλικού κατά τα 
παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισµός του καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε 
βάση κάθε στοιχείο κατά την κρίση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε βάση τις αρχές της καλής 
πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

γ) Προσωρινός αποκλεισµός του προµηθευτή από τις προµήθειες του ΟΤΑ για χρονικό 
διάστηµα που δεν µπορεί να είναι µικρότερο του εξαµήνου ούτε µεγαλύτερο του έτους. 

δ) Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10% της αξίας των υλικών για τα οποία 
κηρύχθηκε έκπτωτος όταν, του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει τα υλικά µέχρι την προηγούµενη 
της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του 
δικαιώµατος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρµογή και τα αναφερόµενα στην παρ. 2 του 
άρθρου 33 του ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ. 

ε) Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από την 
σύµβαση προµηθευτή είτε από ποσό που τυχόν δικαιούται να λάβει είτε µε κατάθεση του ποσού από 
τον ίδιο είτε µε κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την 
ηµεροµηνία λήψης της προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 
δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά 
επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. 
 6.-Σε περίπτωση που η προµήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προµηθευτή γίνεται µε 
τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από 
τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται 
υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών 
προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο - 
Κυρώσεις για εκπρόθεσµη παράδοση 
 1.- Σε περίπτωση που το υλικό παραδοθεί ή αντικατασταθεί µετά τη λήξη του συµβατικού 
χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε τυχόν µετάθεση και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που  
χορηγήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 27 του ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ, επιβάλλονται εκτός 
των τυχόν προβλεποµένων κατά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιµο που υπολογίζεται ως εξής: 
α) Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του µεγίστου 
προβλεποµένου από το άρθρο 27 του ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ χρόνου παράτασης, 2.5% 
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επί της συµβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Εάν κατά τον υπολογισµό του 
µισού του χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσµα ηµέρας, θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. 
β) Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2, 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 Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που τα υλικά που 
παραδόθηκαν εκπρόθεσµα επηρεάζουν τη χρησιµοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εµπρόθεσµα, 
το πρόστιµο υπολογίζεται επί της συµβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 
 3.- Εφόσον µε την απόφαση κήρυξης προµηθευτή εκπτώτου, παρέχεται σ' αυτόν η δυνατότητα 
να παραδώσει τα υλικά µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας εις βάρος του 
διαγωνισµού, επιβάλλεται συνολικά πρόστιµο για εκπρόθεσµη παράδοση ίσο µε ποσοστό 10% της 
συµβατικής τιµή 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 υλικά ο διαγωνισµός ή τα αποτελέσµατα αυτού µαταιώνονται µε απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από την οριστική παραλαβή των υλικών. 
4.- Κατά τον υπολογισµό του χρονικού διαστήµατος καθυστέρησης-παράδοσης ή αντικατάστασης, µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου δεν 
λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του ευλόγου κατά τα διάφορα στάδια των 
διαδικασιών για τον οποίο δεν ευθύνεται ο προµηθευτής και µετατίθεται αντίστοιχα ο χρόνος 
φόρτωσης-παράδοσης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο  
Προσωρινή και οριστική παραλαβή 
 1. Η παραλαβή των υλικών θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 της 11389/93 της 
Υπουργικής Απόφασης, από την αρµόδια τριµελή επιτροπή. 
 2. Σε περίπτωση κατά την οποία για την παραλαβή δεν χρειάζεται χρόνος για να διαπιστωθούν 
τυχόν ατέλειες, θα συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης της προµήθειας. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο 
Κρατήσεις 
Τον προµηθευτή βαρύνουν εξ' ολοκλήρου τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης της δηµοπρασίας , 
καθώς και κάθε νόµιµη ή νέα κράτηση άγνωστη µέχρι σήµερα, που θα εµφανισθεί κατά το διάστηµα 
από την σύνταξη της παρούσας µελέτης µέχρι την ηµεροµηνία που θα γίνει ο διαγωνισµός . Ο Φ.Π.Α. 
βαρύνει τον ∆ήµο. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10 ο  
Επίλυση διαφορών 
Οι διαφορές που θα εµφανισθούν από την εφαρµογή της παρούσης προµήθειας επιλύονται σύµφωνα 
µε το άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο 
Συσκευασία-και αποθήκευση προµηθευόµενου γάλακτος  
 1. Το προς προµήθεια γάλα θα πρέπει να είναι συσκευασµένο σε συσκευασίες εγκεκριµένες 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, (άρθρα 9 και 85 του Κώδικα Τροφίµων & Ποτών). 
 2. Η συσκευασία δεν θα πρέπει να απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων στο γάλα που θα ήταν 
δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει τη σύσταση του γάλακτος. 
 3. Η συσκευασία του γάλακτος θα είναι του 1 lt. 
 4. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφονται όλες οι προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία 
ενδείξεις, το σήµα καταλληλότητας του προϊόντος καθώς και η διάρκεια και θερµοκρασία 
συντήρησης.  

5. Ο προµηθευτής θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισµό για την διατήρηση και µεταφορά του 
προϊόντος (φορτηγά ψυγεία κ.τ.λ.). Ο  προµηθευτής υποχρεούται να τοποθετήσει ψυγείο ή ψυγεία 
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στο αµαξοστάσιο (Λακωνίας και Μεγάλου Αλεξάνδρου), συνολικής χωρητικότητας µεγαλύτερη 
κατά 50% της µέσης ηµερησίας ποσότητας παράδοσης (306 φ/λ) για την φύλαξη και διατήρηση 
του προϊόντος. 
Ο προµηθευτής πρέπει να εγγυάται την καλή συντήρηση του προϊόντος στα ψυγεία αυτά. 
 6. Ο προµηθευτής υποχρεούται επίσης να προβαίνει σε τακτική συντήρηση των ψυγείων 
αυτών (σε τριµηνιαία κατ’ ελάχιστον βάση που θα αποδεικνύεται µε σχετικό έγγραφο που θα 
συντάσσεται και θα συνυπογράφεται από συντηρητή και ορισµένο υπάλληλο της υπηρεσίας). Η 
χρέωση της συντήρησης θα γίνεται µε δαπάνη του προµηθευτή. 
 7. Ο προµηθευτής επίσης αποδέχεται ότι σε περίπτωση βλάβης θα οφείλει να αντικαθιστά το 
ψυγείο που έχει βλάβη µε άλλο ψυγείο. Η δαπάνη αντικατάστασης θα βαρύνει τον προµηθευτή. 
 8. Το προϊόν συντηρούµενο στην προβλεπόµενη θερµοκρασία ψύξης για διάρκεια από την 
ηµεροµηνία παρασκευής του έως την ηµεροµηνία λήξεώς του δεν πρέπει να παρουσιάζει αλλοιώσεις 
περιεχοµένου ή συσκευασίας οι οποίες οφείλονται σε µικροβιακές ή ενζυµατικές διεργασίες. 

9. Οι φορτοεκφορτώσεις θα γίνονται από προσωπικό του προµηθευτή. 
 
 
Άρθρο 12ο  
Εργαστηριακές εξετάσεις 
 Εάν η Επιτροπή Παραλαβής θελήσει, πριν την οριστική παραλαβή, µπορεί να ζητήσει από τον 
προµηθευτή να διενεργηθούν µικροβιολογικές και χηµικές εξετάσεις προκειµένου να διαπιστωθεί ότι 
οι µικροβιολογικοί παράγοντες και η χηµική σύσταση του υπό προµήθεια γάλακτος είναι σύµφωνα µε 
την ισχύουσα νοµοθεσία. Το δικαίωµα αυτό το διατηρεί και κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης. 
Τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου θα βαρύνουν τον προµηθευτή. 
 
 
Άρθρο 13ο 
Παρακολούθηση παρασκευής 
 Ο ∆ήµος µπορεί να παρακολουθεί την όλη επεξεργασία, µε επιτροπή από ειδικούς στον τόπο 
παρασκευής. Η δαπάνη για τη µετάβαση και παρακολούθηση της όλης επεξεργασίας παρασκευής 
βαρύνει τον υποψήφιο προµηθευτή. 
 
 
Άρθρο 14ο 
Ατύχηµα και ζηµιές 
 Ο ανάδοχος δεν τελεί σε σχέση «προστήσεως» προς τον εργοδότη και ευθύνεται προσωπικά 
αυτός και µόνο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, για αποζηµιώσεις για ζηµιές που θα 
προκληθούν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάσης φύσεως προσωπικό του, τα µεταφορικά του µέσα, τα 
µηχανήµατα, τα εργαλεία κλπ. σε πρόσωπα ή σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του ∆ηµοσίου, των 
δήµων, ή τρίτων, αποκλειόµενης ρητά και απόλυτα κάθε ευθύνης του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 
Άρθρο 15ο  
Μικροβιολογικά χαρακτηριστικά τελικού προϊόντος 
Το τελικό προϊόν θα πρέπει να έχει θερµανθεί και αποστειρωθεί σε ερµητικά κλειστές συσκευασίες 
των οποίων το σύστηµα κλεισίµατος πρέπει να παραµένει άθικτο µε σήµανση C.E. 
 

 
Συντάχθηκε  

 
Ελέγχθηκε,  

Η Προϊστάµενη  

 
Θεωρήθηκε,  
Η ∆ιευθύντρια  

 

Φαράχ Νατζίµπ – Γεώργιος Κουρουπάκη Αγγελική Αγγελίνα Άννα 

Πολιτικός Μηχανικός Τοπογράφος Μηχανικός Πολιτικός Μηχανικός 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 

∆/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΜΕΛΕΤΗ: 
 

 
     

 
ΦΟΡΕΑΣ: 

 
Προϋπολ. 

 
 

ΑΡ. ΜΕΛ. 

 

«Προµήθεια φρέσκου παστεριωµένου 
γάλακτος για χορήγηση στους δικαιούχους 
εργαζόµενους του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 
86.632,13 € µε ΦΠΑ 13% 
 
 
23/2015 

 
ΠΗΓΗ: 
ΧΡΗΣΗ::  

 
Ι.Π. 
2016 
 

 
 
 

6. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

CPV: 15500000-3 
Γαλακτοκοµικά 

προϊόντα 
 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(ΛΙΤΡΑ) 

ΤΙΜΗ/ΛΙΤΡΟ 
(€) 

ΣΥΝΟΛΟ      (€) 

1 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 
(3,5%ΛΙΠΑΡΑ) 

ΦΙΑΛΗ 1 
ΛΙΤΡΟΥ 

58.080,00   

 
 

Σύνολο:     

 ΦΠΑ 13%:     

 Γενικό Σύνολο:     

 
 
 

      
 (Τόπος – Ηµεροµηνία) 

 
Σφραγίδα – Υπογραφή 

           Νοµίµου Εκπροσώπου 
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 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
2. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία     
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  
4. Καλαφατέλης Ιωάννης   

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆/νση Ανθρωπίνου ∆υναµικού & ∆/κης Μέριµνας. 
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