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                         Προς 
                                                                                     κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 

  
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
( της παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016 ) 

 
 
ΘΕΜΑ: «  προμήθεια γάλακτος εβαπορέ ». 
 
  
       Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Δυτικής Μάνης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 9.574 τεμάχια 

γάλακτος αγελαδινού εβαπορέ σε συσκευασία των 400 γραμμαρίων, με τιμή 0,90 Ευρώ καθαρή αξία 

ανά τεμάχιο,  για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Δυτικής Μάνης με τη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης , σύμφωνα με το  άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 . 

 

Κριτήριο ανάθεσης: Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά και θα είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας που 

αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 32/2020 Μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας. 

➢ Για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 304/2020  απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί 

της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη 

συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του Π.Δ. 80/2016 και τη δέσμευση στο 

οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης του K.A.E. 20.6063  τρέχοντος έτους. 

➢ Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη είναι 9.736,61  Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 32/2020  Μελέτη του Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας., 

η οποία επισυνάπτεται στο τέλος της παρούσας πρόσκλησης μαζί με ένα έντυπο οικονομικής 

προσφοράς για διευκόλυνση σας. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1. 1 κουτί γάλατος εβαπορέ καθαρού βάρους τουλάχιστον 400 

γραμμαρίων   

9.574 

 

  

 Κατόπιν αυτών προσκαλείστε όπως υποβάλλετε σχετική προσφορά  στο γραφείο πρωτοκόλλου του 

Δήμου έως  και την Τρίτη 08/09/2020  κατά τις εργάσιμες ημέρες και έως  τις 13:00 το μεσημέρι της 

καταληκτικής ημερομηνίας. 

 Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σύμφωνα με το άρθρο 92 ,  παρ. 1 του 

Ν. 4412/2016 στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α) η λέξη « Προσφορά », 

β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής ( ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ), 

γ) ο τίτλος της σύμβασης ( ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ), 

δ) η καταληκτική ημερομηνία λήξης της  προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, 

ε) τα στοιχεία του οικονομικού σας φορέα,  

 

➢ Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την 

προσφορά σας, να  αποστείλετε και τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου από το Πρωτοδικείο του τόπου γέννησης σε ισχύ για: 

I. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για 

Ανώνυμη Εταιρεία 

II. Τους διαχειριστές, για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε. ), Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές 

εταιρείες ( Ι.Κ.Ε. ) και προσωπικές εταιρείες ( Ο.Ε. και Ε.Π.Ε. ) 

III. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συνεταιρισμούς 

IV. Το φυσικό πρόσωπο για ατομική επιχείρηση 

από τα οποία να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 

4412/2016, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 

ο εν λόγω προσωρινός ανάδοχος, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. 

 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης , λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

 

β. Φορολογική ενημερότητα ( για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης ) σε ισχύ . 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα ( για συμμετοχή σε δημοπρασίες ) σε ισχύ από τους αρμόδιους 

ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους οφείλετε να καταβάλλετε εισφορές ( για εταιρεία, εργοδότες, 

απασχολούμενο προσωπικό ). 

δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του   

     Νομικού Προσώπου (άρθρο 93 του Ν. 4412/2016 ). 



  

ε.  Εφόσον πρόκειται για Εταιρία το Καταστατικό της εταιρίας.  

 

➢ Σε περίπτωση κωλύματος υποβολής της αίτησης έκδοσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών ή 

αδυναμίας έκδοσης αυτών, λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή 

μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, μπορούν στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της 

διασποράς του κορωναϊού COVIT -19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, να προσκαλούν άμεσα τον επιλεγέντα 

ανάδοχο να υποβάλει σε αντικατάσταση των απαιτούμενων , ανά περίπτωση , δικαιολογητικών του 

άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 μόνο υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ( Α’ 75 ) , 

προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση ανάθεσης και να συναφθεί η Σύμβαση. 

 

Σχετικά με την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης: 

α. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 άρθρο 8  ( Α’ 75 ) και βάση του Ν. 4605/2019 άρθρο 43 

σύμφωνα με τον οποίο: «Σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία μεγαλύτερη των δύο χιλιάδων 

πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., οι 

αναθέτουσες αρχές δύνανται να απαιτούν ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 

της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του παρόντος, την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του 

οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την 

υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του 

παρόντος» για τους παρακάτω: 

V. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και για όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για 

Ανώνυμη Εταιρεία 

VI. Τους διαχειριστές, για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης ( Ε.Π.Ε. ), Ιδιωτικές κεφαλαιουχικές 

εταιρείες ( Ι.Κ.Ε. ) και προσωπικές εταιρείες ( Ο.Ε. και Ε.Π.Ε. ) 

VII. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για συνεταιρισμούς 

VIII. Το φυσικό πρόσωπο για ατομική επιχείρηση 

 

Στην Υπεύθυνη Δήλωση δηλώνεται ότι : 

Α) « Δεν συντρέχει κανένα νόμιμο κώλυμα συμμετοχής μου στη διαδικασία ανάθεσης », 

Β) « Εξακολουθώ να πληρώ όλα τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που προβλέπονται στην οικεία      

        Πρόσκληση   και 

Γ) « υποχρεούμαι να προσκομίσω τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά ανάθεσης εντός     

       προθεσμίας τριάντα ( 30 ) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης »  

( άρθρο 41 παρ. 1  της Π.Ν.Π.- φΕΚ  84/13.4.2020 τ. Α’ ) η οποία κυρώθηκε νομοθετικά από το άρθρο 1 

του  Ν. 4690/2020 ( ΦΕΚ 104/30.05.2020 τ. Α’ ). 

 

➢ Οι τιμές νοούνται χωρίς όρο αναπροσαρμογής, αναθεώρησης, αυξομείωσης και παραμένουν 

σταθερές σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές, δεν επιτρέπονται. Ο ανάδοχος βαρύνεται με τις νόμιμες 

κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο. Δεν δίδεται προκαταβολή. Τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης 

του γάλακτος στον Δήμο ,  επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

➢ Με την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς και των υπολοίπων δικαιολογητικών, δεν 

υποχρεούστε να καταθέσετε εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ούτε 

εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία  ( άρ. 72 παρ. 1β  του Ν. 4412/2016 

και άρθρο 72 παρ. 1α του Ν. 4412/2016). 



  

 

➢ Για την άσκηση ένστασης κατά της πρόσκλησης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της 

αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη 

της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. (άρθρο 127 

παρ. 1 και 2 του Ν. 4412/2016). 

Η παρούσα θα είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του Δήμου Δυτικής Μάνης: www.dimosdytikismanis.gr > 

Ενημέρωση – Προκηρύξεις . 

 

Παραμένουμε στη διάθεση σας  για κάθε συμπληρωματική πληροφορία   ή διευκρίνιση. 

                                                                                                                      

   

                                                                                                        Ο Δήμαρχος 

 
 
                                                                                             Δημήτριος  Γιαννημάρας 
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          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  
             ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
         ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

 
ΜΕΛΕΤΗ Ν. 32/2020 

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ  

ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ  

ΕΤΟΥΣ 2020 

 

 

 

CPV: 15511000-3 
Κ.Α.Ε. : 20.6063 

 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  8.616,47€ 
              Φ.Π.Α. 13%  :  1.120,14€ 

                                                                                  ΣΥΝΟΛΟ : 9.736,61€ 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 
1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   
2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
3. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ   

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
 

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά στην προμήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους 

του Δήμου Δυτικής Μάνης για το έτος 2020. Η προμήθεια εντάσσεται στην παροχή μέσων ατομικής 

προστασίας στους εργαζόμενους των ΟΤΑ σύμφωνα με την ΚΥΑ 53361/11-10-06 των Υπουργών 

Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης  & Αποκέντρωσης – Οικονομίας & Οικονομικών-Απασχόλησης & Κοιν. 

Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 31119 /19-05-2008 (ΦΕΚ 990/Β΄/28-05-2008) 

και την ΚΥΑ ΤΤ36586/10-07-2007(ΦΕΚ 1323/Β΄/30-07-2007), που προβλέπει τη χορήγηση ενός (1) 

λίτρου φρέσκου γάλατος σε ημερήσια βάση. Με βάση την Υ.Α. 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/Β΄/11-10-

2006) «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής» 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 31119 /19-05-2008 (ΦΕΚ 990/Β΄/28-05-2008) και την ΚΥΑ 

ΤΤ36586/10-07-2007(ΦΕΚ 1323/Β΄/30-07-2007) σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας του ΟΤΑ να 

χορηγήσουν φρέσκο γάλα, χορηγείται ίση ποσότητα γάλακτος τύπου μακράς διάρκειας ή τύπου 

εβαπορέ. Ο Δήμος Δυτικής Μάνης λόγω αντικειμενικής αδυναμίας διανομής φρέσκου γάλατος σε 

ημερήσια βάση εξαιτίας της εδαφικής ιδιομορφίας του, της ορεινότητάς του, της πολυδιάσπασης των 

χώρων εργασίας των δικαιούχων και την απόσταση των χώρων αυτών από το Δημαρχείο θα προβεί στη 

χορήγηση στους δικαιούχους εργαζόμενους αντίστοιχης ποσότητας γάλακτος τύπου εβαπορέ.  

 

Το γάλα θα είναι αρίστης ποιότητας αγελαδινό, εβαπορέ (συμπυκνωμένο, μη σακχαρούχο γάλα, 

παστεριωμένο), πλήρες, απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία, θα έχει 

υποστεί υψηλού βαθμού αποστείρωση και θα είναι συσκευασμένο σε συσκευασία τουλάχιστον των 

400 γραμμαρίων καθαρού βάρους.  

 

Στη συσκευασία θα αναγράφονται τα θρεπτικά συστατικά 100ml έτοιμου για κατανάλωση προϊόντος 

συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών συστατικών του γάλακτος. Εξωτερικά της συσκευασίας θα 

γράφεται η ημερομηνία λήξης του γάλακτος η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των έντεκα  (11) 

μηνών εκτός ψυγείου και να φέρει τη σήμανση C.E. καθώς και ειδική σήμανση ότι προορίζεται για τους 

εργαζόμενους του Δήμου Δυτικής Μάνης, ώστε να μην είναι δυνατή η περαιτέρω διάθεση του.  

 

 



  

Η απαιτούμενη ποσότητα της προμήθειας βασίστηκε στο με αριθμ.πρωτ. 4277/7.7.2020 έγγραφο του 

Τμήματος Διοικητικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το οποίο οι δικαιούχοι της ποσότητας γάλακτος είναι 

17 μόνιμοι και αορίστου χρόνου εργαζόμενοι, 3 εργαζόμενοι ΙΔΟΧ, 8 υπάλληλοι προγράμματος 

κοινωφελούς χαρακτήρα ΟΑΕΔ, 1 εργαζόμενος ΙΔΟΧ κατεπειγουσών αναγκών 4 μηνών, 3 εργαζόμενοι  

ΙΔΟΧ κατεπειγουσών αναγκών 2μηνών και 6 καθαρίστριες σχολικών μονάδων. Η συνολικά 

απαιτούμενη ποσότητα για το έτος 2020 ανέρχεται σε 7.436 λίτρα. 

 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται η χορήγηση 1 λίτρου φρέσκου γάλακτος ημερησίως 

που αντιστοιχεί σε 1.030gr. Η ενδεδειγμένη διάλυση γάλακτος εβαπορέ είναι 1 μέρος συμπυκνωμένου 

γάλακτος + 1 μέρος νερού, δηλαδή τα 400 gr εβαπορέ γάλακτος δίνουν 800gr γάλακτος. Συνεπώς τα 

7.436 λίτρα αντιστοιχούν σε 9.574 κουτιά γάλακτος εβαπορέ καθαρού βάρους 400 γραμμαρίων. 

 

Η συνολικά απαιτούμενη ποσότητα για το έτος 2020 ανέρχεται σε 9.574 κουτιά εβαπορέ γάλακτος με 

εκτιμώμενο κόστος 9.736,61€ Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και η σχετική πίστωση 

είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους στον Κ.Α.Ε.: 20.6063.  

 

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο ανάδοχος θα έχει 

την υποχρέωση παράδοσης του γάλακτος με δικά του έξοδα, σύμφωνα με τις εντολές της Υπηρεσίας 

είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά στην αποθήκη του Δήμου (Καρδαμύλη).  

 

Για τη σύνταξη της παρούσης χρησιμοποιήθηκαν τιμές από το ελεύθερο εμπόριο, οι οποίες 

θεωρούνται ενδεικτικές. 

 

Η επιλογή του αναδόχου προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με τη χαμηλότερη τιμή, μετά από αξιολόγηση 

των προσφορών, που θα υποβληθούν από προμηθευτές. 

 

                                                                                                                « θεωρήθηκε » 

Καρδαμύλη, 27.7.2020 

Η  Συντάξασα 

 

 

Ιουλία Εξαρχουλέα 

Ο Προϊστάμενος  του  

Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών 

 

 

Ζάρτουλας Μιχάλης   

  

                                                                                                                

                                                                                                                    



  

 

  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ   

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΝΔ. ΤΙΜΗ 
(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(ΕΥΡΩ) 

1. 

Προμήθεια γάλακτος αγελαδινού 

εβαπορέ σε συσκευασία των 400 

γραμμαρίων 

9.574 0,90 € 8.616,47€ 

 Φ.Π.Α. 13% 1.120,14€ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 9.736,61€ 

 
Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές 

εμπορίου, σε αντίστοιχο είδος. 

 
 

Καρδαμύλη, 27.7.2020 

Η  Συντάξασα 

 

 

Ιουλία Εξαρχουλέα 

Ο Προϊστάμενος  του  

Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών 

 

 

Ζάρτουλας Μιχάλης   
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3. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

                                                        Προς τον Δήμο Δυτικής Μάνης 

Για την προμήθεια μιας συσκευασίας συμπυκνωμένου αγελαδινού γάλακτος τύπου εβαπορέ 

καθαρού βάρους τουλάχιστον 400 γραμμαρίων   

ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΤΕΜΑΧΙΟΥ:  

(ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ)…………………………………………………………………………………………………… 

(ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ) ………………………………………….     

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 
(ΕΥΡΩ) 

ΣΥΝΟΛΟ 

1. 
1 κουτί γάλατος εβαπορέ καθαρού βάρους 

τουλάχιστον 400 γραμμαρίων   
9.574   

 Φ.Π.Α. 13 %  

 ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

……………     /     /2020    

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ   

 

 

                             
 
 
 
                                                                                                             ( Υπογραφή και σφραγίδα ) 
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          ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ   
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

4. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
 

ΑΡΘΡΟ  1:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Αντικείμενο της παρούσης είναι η προμήθεια γάλακτος τύπου εβαπορέ για το έτος 2020 για 

τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου Δυτικής Μάνης, όπως αναλυτικά περιγράφονται 

στην τεχνική έκθεση. Η προμήθεια θα γίνει από το ελεύθερο εμπόριο σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή μετά από 

εξέταση των προσφορών που θα υποβληθούν από προμηθευτές. Οι ενδιαφερόμενοι 

προμηθευτές θα υποβάλουν προσφορά για το σύνολο της προμήθειας. Ο Δήμος διατηρεί το 

δικαίωμα να μην εκπληρώσει την προμήθεια στο σύνολό της χωρίς καμιά επιπλέον 

αποζημίωση για τον ανάδοχο. Τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης του γάλακτος στον Δήμο 

επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ 2:  ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Τα συμβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προμήθειας κατά σειρά ισχύος είναι : 

α. η σύμβαση  

β. η συγγραφή υποχρεώσεων 

γ. η τεχνική περιγραφή 

δ. η προσφορά του μειοδότη  

 

ΑΡΘΡΟ  3: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η προμήθεια εντάσσεται στην παροχή μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους των 

ΟΤΑ σύμφωνα με την ΚΥΑ 53361/11-10-06 των Υπουργών Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης  & 

Αποκέντρωσης – Οικονομίας & Οικονομικών-Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 31119 /19-05-2008 (ΦΕΚ 990/Β΄/28-05-2008) και την ΚΥΑ 

ΤΤ36586/10-07-2007(ΦΕΚ 1323/Β΄/30-07-2007) και η εκτέλεση της υπάγεται στις διατάξεις 

του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

Η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στη συνολική 

αξία των προσφερόμενων ειδών, με την προϋπόθεση ότι θα προμηθεύσει το Δήμο με το 
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σύνολο της προμήθειας και ότι τα προσφερόμενα είδη θα πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές 

της παρούσας.  

Έκαστος προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει μόνον μία προσφορά πού θα πληροί τις 

Τεχνικές Προδιαγραφές.  

Θα κατατεθεί σφραγισμένος φάκελος προσφοράς στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου 

Δυτικής Μάνης με: 

1) Τα στοιχεία της επιχείρησης. 

2) Την φράση: «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ» 

3) Τον τίτλο της προμήθειας «Προμήθεια γάλατος» 

4) Την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών. 

Τα περιεχόμενα του φακέλου θα είναι: 

1) Έντυπο προσφοράς  

2) Φορολογική Ενημερότητα 

3) Ασφαλιστική Ενημερότητα 

4) Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου  

5) Υπεύθυνη Δήλωση ότι έχει λάβει γνώση των όρων της πρόσκλησης και της παρούσας 

και ότι η προσφορά του είναι σύμφωνη με αυτά. Οι προσφορές θα είναι γραμμένες εξ 

ολοκλήρου στην Ελληνική γλώσσα. 

Οποιοδήποτε επιπλέον δικαιολογητικό ζητηθεί στην σχετική πρόσκληση για υποβολή 

προσφοράς. Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να προέρχονται από αναγνωρισμένες 

εταιρίες, πιστοποιημένες ως προς την ποιότητα των υλικών και να πληρούν στο σύνολό τους 

τις Εθνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν 

επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε όρο της παρούσας απορρίπτονται.  

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν με ποινή αποκλεισμού χωρίς καμιά αλλαγή ή αναπροσαρμογή, για 

χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία λήξης υποβολής τους. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. Η προσφορά του αναδόχου τον δεσμεύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης 

αποκλειόμενης κάθε αναπροσαρμογής για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.  

Σε περίπτωση αιτήματος για παράταση της ισχύος της προσφοράς, σύμφωνα με την 

περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, για τους οικονομικούς 

φορείς που αποδέχθηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι 

προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.  
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ΑΡΘΡΟ 6: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ 

Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση 

τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές όρους που θα προσφέρει τη χαμηλότερη 

τιμή συνολικά.  

Ο ανάδοχος της προμήθειας μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος υποχρεούται να 

προσέλθει σε διάστημα όχι μικρότερο των 5 ημερών ούτε μεγαλύτερο των 10 ημερών από την 

ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σύμβασης που θα 

καταρτιστεί από το Δήμο Δυτικής Μάνης. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο προμηθευτής 

στον οποίο θα γίνει η ανάθεση δεν υποχρεούται στην υποβολή εγγύησης καλής εκτέλεσης των 

όρων της σύμβασης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Στην περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι εταιρεία απαιτείται να προσκομίσει τα έγγραφα 

νομιμοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει τη Σύμβαση (π.χ. καταστατικό σύστασης 

εταιρίας).  

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την 

σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 203 του Ν. 4412/16. 

Η προθεσμία περαίωσης της προμήθειας ορίζεται σε δέκα πέντε (15) ημέρες. Με 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας 

υπηρεσίας, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, 

ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς 

της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα 

παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην 

αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. (άρθρο 

217 Ν. 4412/16). 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν 

συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας 

βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την 

εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη 

περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 207. 
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Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης 

ή εάν λήξει ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρόνος χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο 

προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την 

αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που 

προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Η από μέρους του προσφέροντος αθέτηση των όρων της παρούσας και της υπογραφείσας 

σύμβασης ή η μη πλήρης συμμόρφωσή του προς τους όρους αυτών παρέχει στο Δήμο το 

δικαίωμα να τον κηρύξει έκπτωτο της προμήθειας.  

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παράδοση των προσφερόμενων υλικών θα γίνει είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά. Η προθεσμία 

περαίωσης της προμήθειας ορίζεται σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης. Η οριστική παραλαβή της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια 

Επιτροπή παραλαβής προμηθειών, κατόπιν ποσοτικού & ποιοτικού ελέγχου, με τη σύνταξη και 

υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής, μετά την παράδοση του συνόλου της 

προμήθειας.  

 

Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις τεχνικές προδιαγραφές ή φθορές, 

αλλοιώσεις, κακώσεις κ.ο.κ. τα προς προσφερόμενα είδη δε θα παραλαμβάνονται από την 

Επιτροπή και θα αντικαθίστανται με ευθύνη του αναδόχου και χωρίς καμία οικονομική 

επιβάρυνση του Δήμου. Εφ' όσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις πιο πάνω προτάσεις 

της Επιτροπής, εντός της από την ίδια οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να 

ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον 

προσφορότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντά του, τρόπο.  

 

ΑΡΘΡΟ 8:  ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου γίνεται με την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος από 

τον Ο.Τ.Α. ύστερα από τη σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του Δήμου, αφού 

προσκομισθούν από μέρους του προμηθευτή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Τον 

προμηθευτή βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις καθώς και η κράτηση για το φόρο 

εισοδήματος, πλην του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. Τυχόν έξοδα ελέγχου βαρύνουν τον 

προμηθευτή και δεν είναι δυνατό να προκύψει αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση του 

προμηθευτή για επί πλέον καταβολή αποζημίωσης σε αυτόν για τις παραπάνω δαπάνες.  
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Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 

υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη που να είναι σύμφωνη με τους 

όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Στην 

περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε 

και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής 

παραλαβής της νέας ποσότητας. Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που 

απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός 

χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. Εφ' όσον υπάρξει 

αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας θα 

επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 9:  ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Σε περίπτωση που εμφανιστούν διαφορές από την υλοποίηση της παρούσης προμήθειας 

αυτές θα επιλύονται σύμφωνα με το Ν. 4412/2016. 

   

Καρδαμύλη, 27.7.2020 

Η  Συντάξασα 

 

 

Ιουλία Εξαρχουλέα 

Ο Προϊστάμενος  του  

Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών 

 

 

Ζάρτουλας Μιχάλης   

 

 
 
 
 
 

                                                                                                  

 
 


