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1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

 
 
 
Ο δηαγσληζκφο αθνξά ηελ πξνκήζεηα «γάιαθηνο ηχπνπ εβαπνξέ εξγαηνηερληθνχ  
πξνζσπηθνπ » πνπ ζα δηαηεζεί ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ Γήκνπ  Ηεξαο Πφιεο 
Μεζνινγγίνπ . 
Με ηε  53361/ 2.10.2006 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο 
Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη Απαζρφιεζεο θαη 
Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο, κε ηίηιν «Παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζε 
ππαιιήινπο ησλ Ο.Σ.Α. θαη κέηξα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο» (Β΄ 1503/11.10.2006), 
ζην άξζξν κφλν ηεο νπνίαο, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο Κ.Τ.Α. ΣΣ/36586 (Β΄ 
1323/30.7.2007), νξίδεηαη φηη: «Α. ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο ησλ Ο.Σ.Α., 
αλάινγα κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπο, παξέρνληαη ηα θαησηέξσ κέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο: ... Β. Δπίζεο παξέρεηαη: Έλα (1) ιίηξν θξέζθν γάια ζε εκεξήζηα 
βάζε ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηνπο νπνίνπο παξέρνληαη ηα κέζα αηνκηθήο 
πξνζηαζίαο. Ζ δηαλνκή πξαγκαηνπνηείηαη ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο. … ηελ 
πεξίπησζε αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο ησλ Ο.Σ.Α. α΄ βαζκνχ λα ρνξεγήζνπλ 1 
ιίηξν θξέζθν γάια, θαηά ηνλ αλσηέξσ ρξφλν, ρνξεγείηαη ίζε πνζφηεηα γάιαθηνο 
καθξάο δηαξθείαο ή ηχπνπ εβαπνξέ  κε εηδηθή ζήκαλζε επί ηνπ θηηίνπ, ψζηε λα 
κελ είλαη εθηθηή ε πεξαηηέξσ δηάζεζε».  
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ θξίλεηαη απαξαίηεηε ε δηάζεζε γάιαθηνο εβαπνξέ ιφγσ 
ηνπ φηη έρνπλ ήδε δηελεξγεζεί δπν (2) ειεθηξνληθή δηαγσληζκνί  κε αξηζκφ. 
11363/03-07-2018 (α/α ζπζηήκαηνο 60918) & 159998/14-09-2018(α/α 
ζπζηήκαηνο 64248)  κε ηίηιν: « Πξνκήζεηα ηξνθίκσλ –ινηπψλ εηδψλ 
παληνπσιείνπ, θαξκάθσλ θαη αλαιψζηκνπ πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ γηα ηηο αλάγθεο 
ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ν.Π. γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο  θαη ε 
νπνίνη ήηαλ  άγνλνη σο πξνο ην  ζπγθεθξηκέλν είδνο «θξέζθν γάια» ζχκθσλα θαη 
κε ηηο αξηζκ. 350/2018 (ΑΓΑ:Ω858ΩΡΕ-9Ε) & 408/2018(ΑΓΑ: (ΑΓΑ:7ΤΕ4ΩΡΕ-
8ΡΒ)) απνθάζεηο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο  ην νπνίν θαζηζηά αληηθεηκεληθή  ηελ 
αδπλακία ρνξήγεζεο θξέζθνπ γάιαηνο . 
Οη πνζφηεηεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο δαπάλεο θαη 
κπνξνχλ λα απμνκεησζνχλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ Ηεξαο Πφιεο 
Μεζνινγγίνπ. 
Κξηηήξην θαηαθχξσζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 
πξνζθνξά, απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο. 



3 

 

Ζ πξνκήζεηα ζα είλαη ηκεκαηηθή, ρσξίο θακηά επηπξφζζεηε επηβάξπλζε γηα ην Γήκν. 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα, ε θνξηνεθθφξησζε θαη κεηαθνξά ζε 
ζεκείν πνπ ζα ππνδείμεη ν Γήκνο Ηεξάο Πφιεο Μεζνινγγίνπ. 
 
Ο πξνυπνινγηζκφο ηεο δαπάλεο ηεο πξνκήζεηαο είλαη ελδεηθηηθφο θαη αλέξρεηαη ζην 
πνζφ ησλ #33.956,50€ #Δπξψ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. )θαη ζα βαξχλεη 
ηνλ ΚΑ 20.6063.02 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ  Ηεξαο Πφιεο Μεζνινγγίνπ 2018 
& 2019, φπσο αλαθέξεηαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα.  
 
 

 
 

 
Μεζολόγγι   30-10-2018 

                                                                                         Θεωπήθηκε 
 
     Ο  πληάμαο                                                                Ο Γηεπζπληήο  
                                                                                           
                                                                 
       
 
 
Σδάλεο Παλαγηψηεο                                                    Κηξθηλέδνο Υαξάιακπνο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΟΟ  Κ.Α. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΖΜΟΤ 
ΗΔΡΑ ΠΟΛΖ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 

Α/Α Κ.Α. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΟ  (€) 

2. 20.6063.02 Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο  - γάια 33.958,00€ 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ  33.958,00€  
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2. ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ   

 
Αληηθείκελν ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ είλαη ε πξνκήζεηα «Γάιαθηνο ηχπνπ 
εβαπνξέ εξγαηνηερληθνχ  πξνζσπηθνπ » Γήκνπ Ηεξαο Πφιεο Μεζνινγγίνπ  γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ Ηδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ 
 
 

ΓΔΝΗΚΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ- ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Γάλα εβαποπέ 7,8 % λιπαπά: Άξηζηεο πνηφηεηαο αγειαδηλφ, πιήξεο απαιιαγκέλν 

απφ νπνηαδήπνηε άρξεζηε, πεξηηηή ή βιαβεξή νπζία, λα δηαζθαιίδεηαη φηη ε 

παξαγσγή   θαη ζα έρεη ππνζηεί πςεινχ βαζκνχ απνζηείξσζεο  ζε κεηαιιηθή 

ζπζθεπαζία ησλ 410 γξ. ην νπνίν ζα είλαη αλακεκεηγκέλν κε ίζε πνζφηεηα λεξνχ θαη 

ζα απνδίδεη 820 γξ. πιήξεο γάια. Σα ιηπαξά ηνπ γάιαθηνο δελ ζα είλαη άλσ ησλ 7,8 

%. Ζ εκεξνκελία ιήμεο ηνπ γάιαθηνο ζα απέρεη 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

παξάδνζήο ηνπ θαη ζα αλαθέξεηαη εμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο  θαζψο θαη λα θέξεη ηε 

ζήκαλζε CE. Θα θέξεη κεηαιιηθφ έιαζκα κε θπθιηθή ή άιιεο κνξθήο ρεηξνιαβή γηα 

εχθνιν άλνηγκα ηνπ θηηίνπ 

             

ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ: 

Πιήξεο γάια ζπκππθλσκέλν  ην νπνίν πιεξνί ηνπο φξνπο ηνπ Κ.Σ.Π. Άξζξν 80 θαη 
αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Π.∆ 56/95, δειαδή: 
Να έρεη παξαζθεπαζζεί ζε εγθαηάζηαζε κεηαπνίεζεο πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο 
θαλφλεο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ Κεθαιαίσλ Η, ΗΗ  V θαη VI ηνπ Παξαξηήκαηνο ΄΄Β΄΄. 
Π.∆ 56/95. 
Να έρεη ππνζηεί ζεξκηθή επεμεξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαζθεπήο ή λα 
παξαζθεπάδεηαη απφ πξντφληα πνπ έρνπλ ππνζηεί ζεξκηθή επεμεξγαζία. 
∆ελ ζα πξέπεη λα έρεη ππνβιεζεί ζε επεμεξγαζία κε ηνλίδνπζεο αθηηλνβνιίεο. 
Να κελ πεξηέρεη πξφζζεηα πέξαλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 80, παξ. 
14 ηνπ ΚΣΠ θαη ην άξζξν 3 ηνπ Π∆ 518/83, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε µε ηελ 
Τπνπξγηθή Απφθαζε 145/96. 
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Να κελ πεξηέρεη ίρλε θαηαινίπσλ νπζηψλ ηα νπνία ππεξβαίλνπλ ηα επηηξεπφκελα 
φξηα αλνρήο, ζχκθσλα µε ην Κεθ ΗΗΗ, άξζξν 20 ηνπ Π∆ 259/98 (Α 191) ΄΄Πεξί 
Απαγφξεπζεο ρξήζεο νπζηψλ µε νξκνληθή ή        ζξενζηαηηθή δξάζε. 
Δάλ ην πξντφλ πξνέξρεηαη απφ ηξίηε ρψξα πξέπεη ηνπιάρηζηνλ λα πιεξνί ηηο 
πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην ΚΔΦ. ΗΗ ηνπ Π∆ 56/95, θαη ηα  άξζξα 21, 22 θαη 
23 ηνπ Π∆ 56/95. 
Σν  πξντφλ   πξέπεη λα έρεη ηα εμήο θπζηθνρεκηθά  ραξαθηεξηζηηθά: 
Να έρεη επράξηζηε ππφγιπθε γεχζε, ηε ραξαθηεξηζηηθή νζκή ηνπ αθπδαησκέλνπ 
γάιαθηνο θαη ην ρξψκα ηνπ λα είλαη ιεπθφ ή ππφιεπθν. 
Να έρεη ειαθξψο θξεκψδε ζχζηαζε, λα είλαη νκνηνγελέο (ρσξίο θνθθψδεηο ή άιιεο 
απνζέζεηο) θαη ην ιίπνο ηνπ λα µελ δηαρσξίδεηαη ζε ηδηαίηεξν ζηξψκα κέζα ζηα 
θνπηηά. Να είλαη απαιιαγκέλν απφ μέλεο χιεο. 
Να µελ παξνπζηάδεη πήμε ηνπ πεξηερνκέλνπ (νιηθή ή κεξηθή), ηδήκαηα ζηνλ ππζκέλα 
ησλ ζπζθεπαζηψλ, απνρσξηζκφ ηνπ ιίπνπο ή ελδείμεηο ζήςεο. 
Πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 7,5% (ηνηο εθαηφ) ηνπ βάξνπο ηνπιάρηζηνλ. 
Οιηθφ ζηεξεφ ππφιεηκκα (ΟΤ) γάιαθηνο 25% (ηνηο εθαηφ) ηνπ βάξνπο ηνπιάρηζηνλ. 
Οιηθή νμχηεηα κεηαμχ 6 θαη 8 βαζκψλ SOXHLETHENCKEL, κεηά απφ αξαίσζε γηα 
παξαζθεπή πξντφληνο πνπ αληηζηνηρεί µε ην λσπφ θπζηθφ γάια. 
Σν  PH λα είλαη κεηαμχ 6,3 θαη 6,8, κεηά απφ αξαίσζε γηα παξαζθεπή πξντφληνο, πνπ 
αληηζηνηρεί ζην λσπφ γάια. 
Μεηά ηελ αξαίσζε λα πξνθχπηεη γάια ελφο lit  θαη εηδηθνχ βάξνπο 1,028 g/lit 
ζχκθσλα κε ηνλ Κ.Σ.Π. άξζξν 80 παξ.3 θαη νιηθφ ζηεξεφ ππφιεηκκα (ΟΤ) γάιαθηνο 
25% ηνπ βάξνπο ηνπιάρηζηνλ. 
Να είλαη δπλαηφλ λα δηαηεξεζεί ζηηο απνζήθεο  ηνπ  Γήκνπ Ηεξαο Πφιεο Μεζνινγγίνπ 
εθηφο ςπθηηθψλ ζαιάκσλ ρσξίο λα παξνπζηάζεη νπνηαδήπνηε αηζζεηή ή 
νξγαλνιεπηηθή αιινίσζε, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα  ηνπιάρηζηνλ πνπ αλαγξάθεηαη επί 
ηεο ζπζθεπαζίαο. 
Οη ζπζθεπαζίεο ηνπ γάιαθηνο ζεξκηθήο επεμεξγαζίαο πξέπεη λα πιεξνχλ φινπο ηνπο 
φξνπο πγηεηλήο. Γελ πξέπεη ηδίσο λα απειεπζεξψλνπλ κέζα ζην γάια πνζφηεηα 
ζηνηρείσλ πνπ ζα ήηαλ δπλαηφ λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ αλζξψπηλε πγεία, λα 
αιινηψλνπλ ηε ζχζηαζε ηνπ γάιαθηνο ή λα αζθνχλ επηβιαβή επίδξαζε ζηηο 
νξγαλνιεπηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο. 
Οη ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε ζθιεξφηεηα θαη αλζεθηηθφηεηα, λα 
µελ παξνπζηάδνπλ δηαξξνέο, δηαηξήζεηο, δηαβξψζεηο, θαη γεληθά αλσκαιίεο νη νπνίεο 
κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ πγηεηλή θαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. 
Γεληθά νη ζπζθεπαζίεο πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 9, 23 θαη 
28 ηνπ Κ.Σ.Π. 
ηελ ζπζθεπαζία ζηε ράξηηλε ηαηλία πνπ πεξηβάιιεη ην ζψκα ηνπ θνπηηνχ ή ζε εηηθέηα 
ή µε αλεμίηειν κειάλη πξέπεη λα αλαγξάθνληαη νη εμήο ελδείμεηο: 
(1) Ζ νλνκαζία ηνπ πξντφληνο. 
(2) Σν πνζνζηφ ησλ ιηπαξψλ θαη ην ηεξεφ Τπφιεηκκα Άλεπ Λίπνπο (ΤΑΛ) ηνπ 
γάιαθηνο. 
(3) ΄Έλδεημε ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο. 
(4) Σν θαζαξφ βάξνο ζε γξακκάξηα. 
(5) Σν φλνκα, ε εκπνξηθή επσλπκία θαη ε δηεχζπλζε ή ε έδξα ηεο επηρείξεζεο. 
(6) Καηάινγνο ησλ ζπζηαηηθψλ. 
(7) Ζκεξνκελία θαη έηνο παξαζθεπήο. 
(8) Κσδηθφο παξηίδαο. 
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Δμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο ζα γξάθεηαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ γάιαθηνο θαη λα 
είλαη ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηηο Δ.Δ. θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο απηψλ 
θαζψο  λα  θέξεη  ηε  ζήκαλζε  C.E. ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο 2007/68, 2001/89, 
2000/13 Δ.Κ.  ε δε ζήκαλζε λα είλαη ζχκθσλε κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) 1169/2011. 

     Οη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ: 
  

1.  Άδεηα ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηρείξεζεο απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία, θαη άδεηα 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο, εθφζνλ ππάξρεη. Ζ επηρείξεζε ηξνθίκσλ 
πξέπεη λα πξνζθνκίζεη θαη ηελ θαηαρψξεζε ή ηελ έγθξηζε εγθαηάζηαζήο ηνπο, 
ζχκθσλα κε ηελ K.Y.Α. Απιθμ. 15523 /2006. Όιεο νη επηρεηξήζεηο ηξνθίκσλ 
έρνπλ ηελ ππνρξέσζε θαηαρψξεζεο ή έγθξηζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 6 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) ππ‟ αξηζκφ. 852/2004. Αλαγθαία 
ζπκπιεξσκαηηθά κέηξα εθαξκνγήο ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) ππ‟ αξηζκ. 
178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ελαξκφληζε ηεο Οδεγίαο 2004/41/ΔΚ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηελ πγηεηλή ησλ ηξνθίκσλ. 

2.  Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο 
ησλ ηξνθίκσλ [ΚΤΑ 487/2000 (ΦΔΚ1219β/4.10.2000)] ζχκθσλα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 2200:2005 ην νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ 
ηνλ ΔΦΔΣ ή απφ άιινπο θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο θνξείο γηα ηελ 
παξαγσγή – παξαζθεπή – επεμεξγαζία, απνζήθεπζε, δηαθίλεζε θαη εκπνξία 
ησλ πξντφλησλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ ζηνλ δηαγσληζκφ δελ είλαη  παξαγσγφο ή 
παξαζθεπαζηήο, ζα πξέπεη λα επηζπλάςεη: 
1ον  Ηζρχνλ Πηζηνπνηεηηθφ πεξί εθαξκνγήο ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο αζθάιεηαο 
ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα  κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ ISO 22000:2005 ην 
νπνίν ζα έρεη ρνξεγεζεί απφ ηνλ ΔΦΔΣ ή απφ άιινπο θαηάιιεια δηαπηζηεπκέλνπο 
θνξείο γηα ηελ παξαγσγή – παξαζθεπή ησλ πξντφλησλ. 
2ον Τπεχζπλε δήισζε ηνπ παξαγσγνχ – παξαζθεπαζηή ή ζπζθεπαζηή φηη έιαβε 
γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ζα πξνκεζεχεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή 
κε ηα πξντφληα ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζε απηφλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 
Σα κεηαθνξηθά κέζα, πξέπεη λα είλαη εθνδηαζκέλα κε Βεβαίσζε Καηαιιειφιεηαο 
Ορήκαηνο απφ Τγεηνλνκηθήο πιεπξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο 
Γηεπζχλζεηο Γεκφζηαο Τγείαο ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη Άδεηα Κπθινθνξίαο Ορήκαηνο 
Μεηαθνξάο, ε νπνία εθδίδεηαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο. 
 
 

Μεζολόγγι 30-10-2018  
 

                                                                                         Θεωπήθηκε 
 
     Ο  πληάμαο                                                                Ο Γηεπζπληήο  
                                                                                           
                                                                 
      
 
Σδάλεο Παλαγηψηεο                                                    Κηξθηλέδνο Υαξάιακπνο 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Μεζολόγγι: 30-10-2018 
ΝΟΜΟ ΑΗΣ/ΝΗΑ 
ΓΖΜΟ ΗΔΡΑ ΠΟΛΖ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΠΡΑΙΝΟΤ 

Απ.μελέηηρ:30/2018 
 
 

3. ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

  
 

Άπθπο 1ο :Ανηικείμενο 
 
Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ είλαη ε πξνκήζεηα «Γάιαθηνο ηχπνπ εβαπνξέ 
εξγαηνηερληθνχ  πξνζσπηθνχ»  Γήκνπ Ηεξάο Πφιεο Μεζνινγγίνπ  γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα ελφο έηνπο, φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή.. 
Ο δηαγσληζκφο ζα έρεη σο θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά κφλν βάζεη ηηκήο:  
 

Άπθπο 2ο :Ηζσύοςζερ διαηάξειρ 
Ζ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζµνχ θαη ε εθηέιεζε ηεο πξνµήζεηαο δηέπνληαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο: 
Σνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Τπηπεζιών 

(πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)» 

Σνπ λ. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για ηη διασείπιζη, ηον έλεγσο και ηην εθαπμογή 

αναπηςξιακών παπεμβάζευν για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2014−2020, Β) 

Δνζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2012/17 ηος Δςπυπαφκού Κοινοβοςλίος και ηος 

ςμβοςλίος ηηρ 13ηρ Ιοςνίος 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζηο ελληνικό δίκαιο, 

ηποποποίηζη ηος ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλερ διαηάξειρ” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 

267) «Γιασείπιζη, έλεγσορ και εθαπμογή αναπηςξιακών παπεμβάζευν για ηην 

ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007 -2013», 

Σνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ 
(ενζυμάηυζη ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΔΔ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ», 
Σνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γιοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, ςγσυνεύζειρ 
Νομικών Πποζώπυν και Τπηπεζιών ηος Γημοζίος Σομέα-Σποποποίηζη Γιαηάξευν 
ηος π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 1,   
Σεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ζηην 
Οδηγία 2011/7 ηηρ 16.2.2011 για ηην καηαπολέμηζη ηυν καθςζηεπήζευν πληπυμών 
ζηιρ εμποπικέρ ζςναλλαγέρ»,  
ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύπυζη ηος Κώδικα Νόμυν για ηο Δλεγκηικό ςνέδπιο» 
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Σνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Α 226) «ςγκπόηηζη ζςλλογικών οπγάνυν ηηρ 
διοίκηζηρ και οπιζμόρ ηυν μελών ηοςρ με κλήπυζη», 
Σνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ Γημοζίυν 
ςμβάζευν και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος Γημοζίυν ςμβάζευν…»,  
Σλ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δνίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπευηική ανάπηηζη 
νόμυν και ππάξευν ηυν κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνυν ζηο 
διαδίκηςο "Ππόγπαμμα Γιαύγεια" και άλλερ διαηάξειρ”, 
Σνπ λ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηασώπιζη δημοζιεύζευν ηυν θοπέυν ηος Γημοζίος ζηο 
νομαπσιακό και ηοπικό Σύπο και άλλερ διαηάξειρ»,  
Σνπ λ. 3469/2006 (Α‟ 131) “Δζληθφ Σππνγξαθείν, Δθεκεξίο ηεο Κπβεξλήζεσο θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο” 
Σνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) “Μέηπα για ηη διαζθάλιζη ηηρ διαθάνειαρ και ηην αποηποπή 
καηαζηπαηηγήζευν καηά ηη διαδικαζία ζύνατηρ δημοζίυν ζςμβάζευν” γηα ηε 
δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ., ηνπ π.δ/ηνο 
82/1996 (Α' 66) «Ονομαζηικοποίηζη  μεηοσών Δλληνικών Ανυνύμυν Δηαιπειών πος 
μεηέσοςν ζηιρ διαδικαζίερ ανάλητηρ έπγυν ή ππομηθειών ηος Γημοζίος ή ηυν 
νομικών πποζώπυν ηος εςπύηεπος δημόζιος ηομέα», ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ 
Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα 
„’Γικαιολογηηικά για ηην ηήπηζη ηυν μηηπώυν ηος ν.3310/2005, όπυρ ηποποποιήθηκε 
με ηο ν.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 
Οηθνλνκηθψλ κε αξηζκ.1108437/2565/ΓΟ/2005 (Β΄ 1590)  
Σνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κύπυζη Κώδικα Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ»,  
Σνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύπυζη ηος Κώδικα Γιοικηηικήρ Γιαδικαζίαρ και άλλερ 
διαηάξειρ”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 
Σνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πνεςμαηική Ιδιοκηηζία, ςγγενικά Γικαιώμαηα και 
Πολιηιζηικά Θέμαηα”,  
Σνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κυδικοποίηζη διαηάξευν για ηην ππόζβαζη ζε δημόζια 
έγγπαθα και ζηοισεία”,  
Σος π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάλητη ςποσπεώζευν από ηοςρ Γιαηάκηερ” 
Σεο κε αξ. Π1 2380/2012 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (Β‟ 3400) «Ρύθμιζη ηυν 
ειδικόηεπυν θεμάηυν λειηοςπγίαρ και διασείπιζηρ ηος Κενηπικού Ηλεκηπονικού 
Μηηπώος Γημοζίυν ςμβάζευν ηος Τποςπγείος Ανάπηςξηρ, Ανηαγυνιζηικόηηηαρ, 
Τποδομών, Μεηαθοπών και Γικηύυν »2 
Σεο κε αξ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη 
Αληαγσληζηηθφηεηαο “Σεσνικέρ λεπηομέπειερ και διαδικαζίερ λειηοςπγίαρ ηος Δθνικού 
ςζηήμαηορ Ηλεκηπονικών Γημοζίυν ςμβάζευν (Δ..Η.ΓΗ..), 
Σεο ππ΄αξηζκ. 11543/ΔΓΚ.3/26-3-13 εγθπθιίνπ ΤΠ.Δ κε ζέκα «Αλάδεημε 
πξνκεζεπηψλ-ρνξεγεηψλ πξνκεζεηψλ ησλ Γήκσλ, ησλ Ηδξπκάησλ θαη φισλ ησλ 
λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, ησλ Πεξηθεξεηψλ ησλ Ηδξπκάησλ θαη φισλ ησλ λνκηθψλ 
ηνπο πξνζψπσλ θαζψο θαη ησλ ζπλδέζκσλ ΟΣΑ α΄θαη β΄ βαζκνχ». 
Σνπ λ. 4555/2018 
Σηο δηαηάμεηο ηεο έθδνζεο ηνπ 2009 ( θαη ηνπ 2010 νξηζκέλα άξζξα ) ηνπ Κψδηθα 

Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη ηδηαίηεξα ησλ άξζξσλ 79 θαη 80 φπσο έρνπλ 

ηξνπνπνηεζεί θαη Αληηθεηκέλσλ Κνηλήο Υξήζεο ηνπ Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο 
Σν άξζξν 8 ηνπ Ν.. 2741/99 «Δληαίνο Φνξέαο Έιεγρνπ Σξνθίκσλ , άιιεο 
ξπζκίζεηο ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο 
» 
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 Σελ Κ.Τ.Α. 53361 /Φ.Δ.Κ. 1503 Β‟ / 11-10-2006 
 Σελ Κ.Τ.Α. 36586 Φ.Δ.Κ. 1323 Β‟ /30-7-2007 
  Σελ Κ.ΤΑ. 31119 Φ.Δ.Κ. 990 Β‟ /28-5-2008 
Σν Ν. 370/95 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζην Κνηλνηηθφ Γίθαην. » 
Έρνληαο ππφςε ην Π. . 79/2007 (Φ.Δ.Κ. 95 3-5-2007 ) Πεξί ζπκκφξθσζεο κε ηηο 
θνηλνηηθέο νδεγίεο θαη ηελ πγηεηλή ηξνθίκσλ δσηθήο πξνέιεπζεο θαζψο θαη ηνπο 
λένπο Κνηλνηηθνχο Καλνληζκνχο : 178/2002 , 852/2004 , 854/2004, 882/2004.  
Σηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο πνπ αθνξνχλ ηηο πξνκήζεηεο Ο.Σ.Α. θαη δελ έξρνληαη ζε 
αληίζεζε κε ην Ν. 2286/95. 
 
Σσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ 
ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα 
ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ 
δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ 
αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 
 

Άπθπο 3ο :Σπόπορ εκηέλεζηρ ηηρ πποµήθειαρ 
 
Ζ εθηέιεζε ηεο πξνµήζεηαο απηήο ζα πξαγµαηνπνηεζεί µε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ µε 
ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδεη ε Οηθνλνµηθή Δπηηξνπή ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ N. 
4412/2016 θαη µε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ε πιένλ ζπµθέξνπζα απφ νηθνλνµηθή 
άπνςε πξνζθνξά µφλν βάζεη ηηµήο . 
 
 

Άπθπο 4ο :ςµβαηικά ζηοισεία 
Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 
Α) Σερληθή Έθζεζε 
Β) Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 
Γ) πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 
Γ) Αλαιπηηθφο Δλδεηθηηθφο Πίλαθαο 
Δ) Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 
 

Άπθπο 5ο Γημοζίεςζη 
 
Γημοζίεςζη ζε εθνικό επίπεδο  

Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο  ζα θαηαρσξήζεη ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 
Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ).  

Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο ζα  δεκνζηεχζεη  ζε  Μηα (1) εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα 

Ζ πεξίιεςε ηεο π Γηαθήξπμεο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο 
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010,  ζα αλαξηήζεη ζην δηαδίθηπν, ζηνλ 
ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ) θαη ζηνλ πίλαθα 
αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

Ζ Γηαθήξπμε  ζα θαηαρσξήζεη ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL) :  www.messolonghi.gov.gr  ζηελ δηαδξνκή : ΓΖΜΟ 
ΗΔΡΑ ΠΟΛΖ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ ►ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΗ ζηηο …./…../……. 

 
ΑΡΘΡΟ 6ο : Δγγςήζειρ 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.messolonghi.gov.gr/
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Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχµαηα ή άιια Ννµηθά πξφζσπα πνπ 
ιεηηνπξγνχλ λφµηµα ζηελ Διιάδα ή ζε άιιν θξάηνο – µέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνµηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-µέιε ηεο πµθσλίαο Γεµνζίσλ 
πµβάζεσλ ηνπ Παγθφζµηνπ Οξγαληζµνχ Δµπνξίνπ (Ν 2513/97) θαη έρνπλ, ζχµθσλα 
µε ην λφµν απφ ηνλ νπνίν δηέπνληαη, ην δηθαίσµα απηφ. 
Οη εγγπήζεηο µπνξεί λα εθδίδνληαη θαη απφ ην ΔΣΑΑ-ΣΜΔΓΔ. 
Ωο εγγχεζε µπνξεί λα θαηαηεζεί θαη γξαµµάηην ζχζηαζεο παξαθαηαζήθεο ππέξ ηνπ 
Γήµνπ Ηεξάο Πφιεο Μεζνινγγίνπ ζην Σαµείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 
Γελ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε εγγπήζεσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε ζπλάιιαγµα. ε 
πεξίπησζε έλσζεο πξνµεζεπηψλ, ε εγγχεζε εθδίδεηαη ζην φλνµα φισλ ησλ µειψλ 
ηεο έλσζεο θαη πεξηιαµβάλεη ηνλ φξν φηη θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ µειψλ. 
Δηδηθφηεξα : 
1. Δγγύηζη ζςµµεηοσήρ ζηο διαγωνιζµό. 
 
Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο - δηαγσληζµνχ, γηα πνζφ πνπ 
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 1% ηνπ ζπλνιηθνχ ή µέξνπο πξνυπνινγηζµνχ ηεο µειέηεο, µε 
ζπµπεξηιαµβαλνµέλνπ ηνπ ΦΠΑ. 
Ζ εγγχεζε ζπµµεηνρήο πξέπεη λα έρεη ηζρχ επί ηξηάληα (30) ηνπιάρηζηνλ εµέξεο µεηά 
ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο.  
Πξνζθνξέο ρσξίο εγγχεζε ή ρσξίο ηελ πξνζήθνπζα θαηά ηα αλσηέξσ εγγχεζε 
απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαη δελ ιαµβάλνληαη ππ‟ φςε.  
Ζ εγγχεζε ζπµµεηνρήο ππνβάιιεηαη ζε ειεθηξνληθή µνξθή µαδί µε ηελ πξνζθνξά, 
ζε µνξθή αξρείνπ pdf, θαη θαηαηίζεηαη θαη ζε έληππε µνξθή (πξσηφηππν) ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, µέζα ζε ηξεηο (3) εξγάζηµεο εµέξεο απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή 
ηεο.  
2. Δγγύηζη καλήρ εκηέλεζηρ ηηρ ζύµβαζηρ.  
 
Ο πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν ζα γίλεη ε θαηαθχξσζε ηεο πξνµήζεηαο, ππνρξενχηαη λα 
θαηαζέζεη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπµβάζεσλ µε ηνπο θνξείο 
πινπνίεζεο ηεο πξνµήζεηαο , εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, γηα πνζφ ίζν µε ην 5% ηεο 
ζπλνιηθήο ζπµβαηηθήο αμίαο ρσξίο ηνλ ΦΠΑ.  
Ζ εγγχεζε πξέπεη λα έρεη ηζρχ επί   (30) ηνπιάρηζηνλ εµέξεο µεηά ηε ιήμε ηνπ 
ρξφλνπ παξάδνζεο . 
Καηά ηα ινηπά, γηα ηηο εγγπήζεηο ζπµµεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο, ηζρχνπλ νη 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν 4412/2016 (Α /147/8-8-2016). 
 
 

Άπθπο 8ο: Ανακοίνωζη καηακύπωζηρ διαγωνιζµού – Τπογπαθή ζύµβαζηρ 
 
1. ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ελζσκαηψλνληαη ηα απνηειέζµαηα ηνπ ζηαδίνπ 
αμηνιφγεζεο ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηνπ ζηαδίνπ ειέγρνπ ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο.  
2. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζα αλαθνηλσζεί εγγξάθσο µε απφδεημε παξαιαβήο, ζε 
φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο, άιισο δελ παξάγεη έλλνµα απνηειέζµαηα.  
3. Μεηά ηελ επέιεπζε ησλ έλλνµσλ ζπλεπεηψλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, 
θνηλνπνηείηαη ζηνλ αλάδνρν πξφζθιεζε, ζχµθσλα µε ηελ νπνία ππνρξενχηαη λα 
πξνζέιζεη µέζα ζε 20 εµέξεο ην αξγφηεξν απφ ηελ εµεξνµελία θνηλνπνίεζεο ηεο 
αλαθνίλσζεο θαη ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζπµβάζεσλ, 
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πξνζθνµίδνληαο θαη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο . Ζ ζχµβαζε ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα 
δχν ζπµβαιιφµελα µέξε.  
4. Δάλ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην ζπµθσλεηηθφ, µέζα ζηελ 
πξνζεζµία πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη 
ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπµµεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη 
ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ αµέζσο επφµελε πιένλ ζπµθέξνπζα απφ 
νηθνλνµηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη 
γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπµθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο µαηαηψλεηαη, ζχµθσλα 
µε ηελ πεξίπησζε δ` ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).  
5. Σν θείµελν ηεο ζχµβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηµέλνπ ζην νπνίν ηνχην 
ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, πξφζθιεζε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, 
εθηφο θαηάδεισλ ζθαιµάησλ ή παξαδξνµψλ.  
 

Άπθπο 9ο: Γιάπκεια ηηρ ζύµβαζηρ- Παπάηαζη 
 
Σν Ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ αθνξά ηελ πξνµήζεηα «Γάιαθηνο εβαπνξέ εξγαηνηερληθνχ  

πξνζσπηθνχ » ηνπ Γήκνπ Ηεξάο Πφιεο Μεζνινγγίνπ  γηα ρξνληθφ δηάζηεµα ελφο 
έηνπο. Δίλαη δπλαηή ε παξάηαζε ηεο ζχµβαζεο µε ηνπο ίδηνπο φξνπο ηεο αξρηθήο, 
χζηεξα απφ ζπµθσλία ησλ ζπµβαιινµέλσλ µεξψλ, µέρξη ηελ αλάδεημε λένπ 
πξνµεζεπηή θαη ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο ζχµβαζεο, γηα ρξνληθφ δηάζηεµα φρη 
µεγαιχηεξν ησλ ηεζζάξσλ (4) µελψλ, ζην µέηξν πνπ δελ ζα ππάξμεη, θαηά ην ρξφλν 
ηεο παξάηαζεο, ππέξβαζε ησλ πνζνηήησλ πνπ θαζνξίδνληαη ζηε δηαθήξπμε, σο θαη 
πεξαηηέξσ νηθνλνµηθή επηβάξπλζε ηνπ Γήµνπ θα ησλ Ννµηθψλ ηνπ Πξνζψπσλ 
 

Άπθπο 10ο: Κπαηήζειρ 
ηε ζπµβαηηθή αμία ηεο πξνµήζεηαο , εθηφο ηνπ Φ.Π.Α γίλεηαη παξαθξάηεζε θφξνπ 
εηζνδήµαηνο  ζε πνζνζηφ 4%. 
Δπίζεο επηβάιιεηαη θξάηεζε α) ζε πνζνζηφ 0,06% επί ηεο ζπµβαηηθήο αμίαο (πιελ 
Φ.Π.Α.) ππέξ ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεµνζίσλ πµβάζεσλ, πνπ παξαθξαηείηαη απφ 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ θάζε πιεξσµή θαη θαηαηίζεηαη ζε εηδηθφ ηξαπεδηθφ 
ινγαξηαζµφ ηεο Αξρήο θαη β) ζε πνζνζηφ 0,02% επί ηεο ζπµβαηηθήο αμίαο (πιελ 
Φ.Π.Α.) ππέξ ηνπ Γεµνζίνπ, πνπ παξαθξαηείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ 
θάζε πιεξσµή ζην φλνµα θαη γηα ινγαξηαζµφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεµνζίσλ 
πµβάζεσλ θαη Πξνµεζεηψλ, εθφζνλ εθδνζεί ε Τπνπξγηθή Απφθαζε ηνπ άξζξνπ 36 
ηνπ Ν 4412/16. 
 

Άπθπο 11ο: Σπόπορ πληπωµήρ 
Ζ ακνηβή ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα ζα θαηαβάιιεηαη ηκεκαηηθά κε ηελ παξάδνζε ζηελ 
ππεξεζία ησλ πνζνηήησλ θαη ησλ εηδψλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο ππεξεζίαο. Ζ 
θαηαβνιή ζα γίλεη, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ 
δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν γηα ηελ πιεξσκή ηνπ 
αλαδφρνπ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ λνκίκσλ θξαηήζεσλ.  
Σνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα βαξχλνπλ φιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, θφξνπο, ηέιε θαηά ην 
ρξφλν ηνπ δηαγσληζκνχ, ηα έμνδα δεκνζίεπζεο ηεο δηαθήξπμεο θαζψο θαη ησλ ηπρφλ 
επαλαιεπηηθψλ θαζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε γηα ηελ παξάδνζε ησλ εηδψλ ζηνλ 
ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε.  
 

Άπθπο 12ο : Παπάδοζη – Παπαλαβή 
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Ο Οηθνλνκηθφο Φνξεάο  ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ην είδνο  κε αιιεπάιιειεο 
παξαδφζεηο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο  ππεξεζίαο ζε δηάζηεκα ελφο (1) έηνπο απφ 
ηελ  ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ή κέρξη ηελ εμάληιεζε απηήο.  
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ην γάια  εληφο ηξηψλ  (3) εκεξνινγηαθψλ 
εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο. 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ιάβεη φια ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ κεηαθνξά θαη 
παξάδνζε ησλ εηδψλ ζηνπο ρψξνπο πνπ ζα ππνδείμεη ε ππεξεζία επί ηνπ εδάθνπο. 
Δπίζεο είλαη ππεχζπλνο γηα θάζε δεκία πνπ πηζαλφλ γίλεη απφ ππαηηηφηεηα ηνπ 
πξνζσπηθνχ ηνπ ή άιινπ κέρξη ηεο παξάδνζεο απηψλ. 
Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ 
απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία 
πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ. 
Ο Γήµνο Ηεξαο Πφιεο Μεζνινγγίνπ δελ ππνρξενχηαη ζηελ εμάληιεζε είηε ησλ 
πνζνηήησλ είηε ηεο πίζησζεο ηεο µειέηεο. Δπίζεο ζε πεξίπησζε πνπ 
ηξνπνπνηεζνχλ νη πνζφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή, µεηά απφ 
εηδνπνίεζε ηεο Τπεξεζίαο, δελ ζα γίλεη θαµία αιιαγή ζηελ ηηµή µνλάδαο (ηηµή 
πξνζθνξάο) µεηά ηελ θχξσζε ηνπ δηαγσληζµνχ θαη µε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην 
ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ εηδψλ πνπ ηειηθά ζα παξαγγειζνχλ δελ ζα ππεξβεί ην πνζφ 
ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

 
Άπθπο 13ο :Λοιπέρ εγγςήζειρ 

1. ηε ζχκβαζε πνπ ζα θαηαξηηζζεί ν Οηθνλνκηθφο Φνξέαο  ζα εγγπεζεί φηη ηα 
πξνζθεξφκελα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηε κειέηε.  
2. Ο Γήκνο Ηεξαο Πφιεο Μεζνινγγίνπ  δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα, ηα νπνία ζα 
αζθήζεη φηαλ δηαπηζηψζεη φηη παξαβηάδνληαη νη παξαπάλσ δηαβεβαηψζεηο ηνπ 
παξφρνπ.  
 
 
 

Άπθπο 14ο : Δπιηποπέρ 
Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί απφ ηελ παξαθάησ επηηξνπή αμηνιφγεζεο Γηελέξγεηαο 
Γηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ.6/2018 (ΑΓΑ:7ΓΗ6ΩΡΕ-ΝΓ7) Απφθαζε 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  Γήκνπ Ηεξάο Πφιεο Μεζνινγγίνπ: 
 
Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη 

1.ΓΙΑΝΝΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ 1. ΚΑΙΝΟΤΡΓΙΟΤ ΔΤΓΓΔΛΙΑ 

2.ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΠΟΤΛΟΤ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 2. ΝΣΡΔΛΙΑ ΑΡΙΣΔΙΓΗ 

3. ΘΔΟΓΩΡΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΑ 3. ΚΛΑΤΓΙΑΝΙΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ 

 
 
 
 
 
Οη ελζηάζεηο θαη νη πξνζθπγέο αμηνινγνχληαη απφ ηελ παξαθάησ Δπηηξνπή 
Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηελ αξηζκ.6/2018 (ΑΓΑ:ΩΓ7ΟΩΡΕ-ΚΚ) 
Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ηεξάο Πφιεο Μεζνινγγίνπ: 
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Σακηικά Μέλη Αναπληπωμαηικά Μέλη 

1. ΣΑΜΑΣΖ ΔΤΦΡΟΤΝΖ  
1
. ΜΟΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

2. ΒΑΖ ΔΤΑΝΘΗΑ 
2
. ΒΑΖ ΑΘΑΝΑΗΟ 

3. ΗΑΠΛΑΟΤΡΑ ΔΛΔΤΘΔΡΗΟ 
3
. 

ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 
ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

 

 

 Μεζολόγγι 30-10-2018  
 

                                                                                             Θεωπήθηκε 
 
     Ο  πληάμαο                                                                Ο Γηεπζπληήο  
                                                                                           
                                                                 
       
 
 
Σδάλεο Παλαγηψηεο                                                    Κηξθηλέδνο Υαξάιακπνο 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Μεζολόγγι:30-10-2018 
ΝΟΜΟ ΑΗΣ/ΝΗΑ 
ΓΖΜΟ ΗΔΡΑ ΠΟΛΖ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΠΡΑΙΝΟΤ 

Απ.μελέηηρ :30/2018 
 
 
 

4.  ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 
 

 

 «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΣΤΠΟΤ ΔΒΑΠΟΡΔ  ΓΖΜΟΤ ΗΔΡΑ ΠΟΛΖ 
ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ» 

 
ΚΑ:20.6063.02 

 
 

 
 Ο ενδεικηικόρ πποςπολογιζμόρ ηυν παπαπάνυ ειδών εσει ζςνηασθεί   με ηο 

Γεληίο εβδομαδιαίαρ ενδεικηικήρ μέζηρ ηιμήρ ειδών Πανηοπυλείος-
Οπυποπυλείος-Ισθςοπυλείος-Κπεοπυλείος-Απηοποιείος – Γαλακηοκομικά 
είδη ζύμθυνα με ηο ςπ’απιθμ. 322471/4775/19-10-2018  ηος ημήμαηορ 
εμππιος Αγπινίος . 

 
Μεζολόγγι 30-10-2018   

 
 

Α/Α CPV ΔΗΓΟ Μ.Μ 
ΔΝΓ. 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΔΝΓ.ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ  

 

ΑΞΗΑ 
(ΑΝΔΤ 
Φ.Π.Α.) 

 

1. 15511100-4 
Κπηίν Γάιαθηνο  

εβαπνξέ 
(ζπζθεπαζία 410gr) 

ΣΜΥ  50.000 0,601 30.050,00 

   
 ΚΑΘΑΡΖ ΑΞΗΑ 

30.050,00 

Φ.Π.Α 13% 3.906,50 

ΣΔΛΗΚΟ ΠΟΟ 33.956,50 
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                                                                                         Θεωπήθηκε 
 
     Ο  πληάμαο                                                                Ο Γηεπζπληήο  
                                                                                           
                                                                 
       
 
 
Σδάλεο Παλαγηψηεο                                                    Κηξθηλέδνο Υαξάιακπνο 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Μεζολογγι:30-10-2018 
ΝΟΜΟ ΑΗΣ/ΝΗΑ  
ΓΖΜΟ ΗΔΡΑ ΠΟΛΖ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΠΡΑΙΝΟΤ 
 

 
 

 

 

 

 
ΜΔΛΔΣΖ:30/2018 

 

ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΔΒΑΠΟΡΔ ΔΡΓΑΣΟΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 
ΓΗΑ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΔΝΟ ΔΣΟΤ» 

 
 

 
 

 
 

ΔΝΣΤΠΟ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                      Μεζολογγι:……………. 
ΝΟΜΟ ΑΗΣ/ΝΗΑ  
ΓΖΜΟ ΗΔΡΑ ΠΟΛΖ ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ & ΠΡΑΙΝΟΤ 
 

 

 

 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
ΜΔΟΛΟΓΓΗ   
 
………./……../2018 

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ 

 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ/ΔΠΩΝΤΜΗΑ……………………………………………ΑΦΜ:…

…………………………ΓΝΖ……………………………………………………………

…….. 

ΣΖΛΔΦΩΝΟ…………………………………………….FAX…………………………… 

                                                                              

                                                                                ΤΠΟΓΡΑΦΖ – ΦΡΑΓΗΓΑ

            

   

 

Α/Α CPV ΔΗΓΟ Μ.Μ 
ΔΝΓ. 

ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΔΝΓ.ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ

  
 

ΑΞΗΑ 
(ΑΝΔΤ 
Φ.Π.Α.) 

 

1. 15511100-4 
Κπηίν Γάιαθηνο  

εβαπνξέ 
(ζπζθεπαζία 410gr) 

ΣΜΥ  50.000   

   
 ΚΑΘΑΡΖ ΑΞΗΑ 

 

Φ.Π.Α 13%  

ΣΔΛΗΚΟ ΠΟΟ  


