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ΠΕΡΙΛΗΦΗ  ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΧΝΙΜΟΤ  

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΣΤΠΟΤ ΔΒΑΠΟΡΔ ΓΙΑ ΣΟΤ 

ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ  
 

Ο Δήμαπσορ Ιεπάρ Πόληρ Μεζολογγίος 

πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο θαη θξηηήξην 

θαηαθχξσζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

απνθιεηζηηθά βάζεη ηηκήο (σαμηλόηεπη ηιμή) γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ 

εθηέιεζεο ηεο πξνκήζεηαο  πξνυπνινγηζκνχ  33.956,50 εςπώ κε ην Φ.Π.Α.  

1. Αναθέηοςζα Απσή - ηοισεία επικοινωνίαρ: 

Αλαζέηνπζα αξρή: ΔΗΛΟ ΘΕΡΑ ΠΟΚΗ ΛΕΟΚΟΓΓΘΟΤ 

Είδνο αλαζέηνπζαο αξρήο: Ο.Σ.Α. 

Οδφο:ΣΑΤΡΟΠΟΤΚΟΤ 31 

Σαρ.Ισδ.:30200 

Σει.:2631360983 

Telefax:2631025041 

E-mail:panagiotopoulou.nelly @1249.syzefxis.gov.gr 

Θζηνζειίδα: www.messolonghi.gov.gr 

Ισδηθφο NUTS: GR231 

2. Ππόζβαζη ζηα έγγπαθα: Άκεζε θαη δσξεάλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο ζηε δηεχζπλζε δηαδηθηχνπ www.messolonghi.gov.gr 

 Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο 

ζχκβαζεο απφ ην γξαθείν Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ & Απνζήθεο Δήκνπ Θεξάο Πφιεο 

Λεζνινγγίνπ (ηαπξνπνχινπ 31,1νο φξνθνο) θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. 

Λπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ αληίγξαθα απηψλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο. 

3. Κωδικόρ CPV: 15511100-4 
4. Κωδικόρ NUTS κύπιος ηόπος παπάδοζηρ ηηρ ππομήθειαρ/εκηέλεζηρ ηηρ 

ςπηπεζίαρ: GR231 

5.Πεπιγπαθή ηηρ δημόζιαρ ζύμβαζηρ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΣΤΠΟΤ 

ΔΒΑΠΟΡΔ ΓΙΑ ΣΟΤ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟΤ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΙΔΡΑ ΠΟΛΗ 

ΜΔΟΛΟΓΓΙΟΤ  πνζνύ 33.956,50 €   
6.Εναλλακηικέρ πποζθοπέρ: Δελ γίλνληαη δεθηέο 

http://www.messolonghi.gov.gr/
http://www.messolonghi.gov.gr/


7.Υπόνορ παπάδοζηρ ππομήθειαρ ηος γάλακηορ  ηύπος εβαποπέ  για 

σπονικό διάζηημα ενόρ έηοςρ από ηην ςπογπαθή ηηρ ζσεηικήρ ζύμβαζηρ  . 

8. Δικαιούμενοι ζςμμεηοσήρ:  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξόζσπα, ή ελώζεηο απηώλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνύληαη  θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) ζε θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) ζε θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξώζεη ηε Γ, ζην βαζκό πνπ ε ππό 

αλάζεζε δεκόζηα ζύκβαζε θαιύπηεηαη από ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο 

γεληθέο ζεκεηώζεηο ηνπ ζρεηηθνύ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ 

πκθσλίαο, θαζώο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ 

θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 

δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Οη ελώζεηο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ ζπκκεηέρνπλ ππό ηνπο όξνπο ησλ παξ. 2, 3 θαη 4 

ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Γελ απαηηείηαη από ηηο ελ ιόγσ ελώζεηο λα πεξηβιεζνύλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή 

γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. ε πεξίπησζε πνπ ε έλσζε αλαδεηρζεί αλάδνρνο ε 

λνκηθή ηεο κνξθή πξέπεη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα εμαζθαιίδεηαη ε ύπαξμε ελόο θαη 

κνλαδηθνύ θνξνινγηθνύ κεηξώνπ γηα ηελ έλσζε (πρ θνηλνπξαμία). 

9.Παπαλαβή πποζθοπών: Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ 

πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ, νξίδεηαη ε 20/11/2018, εκέξα Tξίηε, Ώξα ιήμεο ηεο 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 11.00 π.κ. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζην 

Δεκαξρηαθφ Λέγαξν ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ & Απνζήθεο (ηαπξνπνχινπ 31,1νο 

φξνθνο), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Μ.4412/2016, Λεηά ηε ιήμε ηεο 

παξαιαβήο πξνζθνξψλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελψπηνλ ηεο 

Επηηξνπήο δηαγσληζκνχ. 

10. Υπόνορ ιζσύορ πποζθοπών: 4 κήλεο  

Κάζε ππνβαιιόκελε πξνζθνξά δεζκεύεη ηνλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ δηαγσληζκό θαηά ηε 

δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 97 ηνπ Ν. 4412/2016, γηα δηάζηεκα ηεζζάξσλ  (4) κελώλ, από 

ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξώλ. 

11. Γλώζζα ζύνηαξηρ πποζθοπών: Ειιεληθή 

12.Υπημαηοδόηηζη: Η δαπάλε ζα βαξχλεη ηνλ ΙΑ 20.6063.02 ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Δήκνπ Θεξάο Πφιεο Λεζνινγγίνπ.ρεηηθή ε ππ’ αξηζ. 

11458/2018(ΑΔΑ:6ΤΤΤΩΡΖ-ΤΙ7)  απφθαζε Δεκάξρνπ  γηα ηε δηάζεζε ηεο 



πίζησζεο (αλάιεςε ππνρξέσζεο) θαη ε βεβαίσζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, επί ηεο αλσηέξσ απφθαζεο (ή πξφηαζεο) αλάιεςεο 

ππνρξέσζεο, γηα ηελ χπαξμε δηαζέζηκνπ πνζνχ, ηε ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ 

ηεο παξ 1α ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΠΔ 80/2016 θαη ηε δέζκεπζε ζηα νηθείν Λεηξψν 

Δεζκεχζεσλ ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο κε α/α 1/2018 .  

13. Ενζηάζειρ: ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε 

πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε 

έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο 

πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Η έλζηαζε 

ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο 

άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή 

παξαβφινπ ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο 

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.  

14. Δημοζιεύζειρ: Σν ζπλνιηθφ θείκελν ηεο δηαθήξπμεο αλαξηάηαη ζην ΙΗΛΔΗ 

(www.promitheus.gov.gr) θαη ζην site ηνπ Δήκνπ Θεξάο Πφιεο Λεζνινγγίνπ θαη ζε 

κηα εκεξήζηα ηνπηθή εθεκεξίδα.  

 

 

    Ο Δήμαπσορ Ιεπάρ Πόληρ Μεζολογγίος 

 

 

                                                     Καπαπάνορ Νικόλαορ 

 

 

 

 

       

 

 


