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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 3/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

    Στov Πoλύγυρo σήµερα τετάρτη (4η) Φεβρουαρίου 2013 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή 

Πoλυγύρoυ ύστερα από την υπ’ αριθ. 1768/29-1-2013 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε 

το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 3.Μαρία 

Σαράντη, 4. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 5. Πλιάκος Αστέριος, τακτικά µέλη Ο.Ε, 6. Σιµώνης 

Ιωάννης, αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 2. Θωµάς Καπλάνης τακτικό 

µέλος Ο.Ε. 

 

 

Αριθµός θέµατος: 11ο Έγκριση όρων διακήρυξης για την «Προµήθεια 

γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου Πολυγύρου» 
Αριθµός Απόφασης: 22 

     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής, και ανέφερε ότι: Η 

Οικονοµική Επιτροπή πρέπει να αποφασίσει για την έγκριση µελέτης και τεχνικών 

προδιαγραφών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της αριθ. 11389/1993 απόφασης Υπουργού 

Εσωτερικών, (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις σχετικές εγκυκλίους, τις σχετικές διατάξεις του Ν. 

3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», τις σχετικές διατάξεις του Ν. 

2286/1995 «Προµήθειες δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» και το αρ. 72 
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παρ. 1ε του Ν. 3852/10 για την προµήθεια ελαστικών», σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 1/13 

µελέτη της ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Οικονοµικού 

        Η προµήθεια αυτή, ο προϋπολογισµός δαπάνης της οποίας ανέρχεται στο ποσό των 

28.644,42 € µε Φ.Π.Α. θα εκτελεσθεί µε πρόχειρο διαγωνισµό, σύµφωνα µε τις σχετικές 

διατάξεις τις υπ’ αριθ.  11389/93  απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, τον Ν. 2286/95 

(ΦΕΚ 19/τΑ΄/1995), τον Ν.3463/06 & τον Ν. 3852/10. 

        Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση µελέτης 

προϋπολογισµού και τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό 

του ∆ήµου Πολυγύρου, προϋπολογισµού δαπάνης 28.644,42 € χωρίς Φ.Π.Α για την 

διενέργεια του διαγωνισµού. 

            Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψιν α) την υπ’ αριθ. 11389/1993 απόφασης 

Υπουργού Εσωτερικών, (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), β) τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 ,γ) τις 

σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995, δ) αρ. 72 παρ. 1ε του Ν. 3852/10, ε) την υπ’ αριθ. 1/13 

µελέτη της ∆/σης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών, Τµήµα Οικονοµικού & µετά από 

διαλογική συζήτηση 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την µελέτη & τους όρους διακήρυξης για την προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό 

του ∆ήµου Πολυγύρου ως εξής: 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

 

     1. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 28.644,42€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13%. 
     2. Η δαπάνη της προµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους και θα βαρύνει τον 
Κ.Α. 02.30.6061.003 του προϋπολογισµού εξόδων οικ. έτους 2013. 
     3. Ειδικότερα η προµήθεια αφορά συνολικά  23.256 λίτρα (102 ηµερησίως) φρέσκου 
γάλακτος (για παροχή 1 λίτρου ηµερησίως σε κάθε δικαιούχο) από 01/02/2013 έως 
31/12/2013. 
     Από τις παραπάνω ποσότητες, συνολικά 15.276 λίτρα (67 ηµερησίως) θα παραδοθούν 
στον Πολύγυρο (έδρα της ∆ηµοτικής Ενότητας Πολυγύρου) επί µέρους ενδεικτικού 
προϋπολογισµού 18.815,45€, συνολικά 2.280 λίτρα (10 ηµερησίως) θα παραδοθούν στην 
Γαλάτιστα (έδρα της ∆ηµοτικής Ενότητας Ανθεµούντα) επί µέρους ενδεικτικού 
προϋπολογισµού 2.808,28€, συνολικά 2.508 λίτρα (11 ηµερησίως) θα παραδοθούν στην 
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Παλαιόχωρα (έδρα της ∆ηµοτικής Ενότητας Ζερβοχωρίων) επί µέρους ενδεικτικού 
προϋπολογισµού 3.089,10€ και συνολικά 3.192 λίτρα (14 ηµερησίως) θα παραδοθούν στην 
Ορµύλια (έδρα της ∆ηµοτικής Ενότητας Ορµύλιας) επί µέρους ενδεικτικού 
προϋπολογισµού 3.931,59€. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

 

     Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την   07/03/2013 ηµέρα Πέµπτη από ώρα 10.00 π.µ  έως 
11.00 π.µ, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού στα γραφεία της έδρας του 
∆ήµου στον Πολύγυρο  Χαλκιδικής. 
     Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος, για την ανάθεση της εν λόγω 
προµήθειας θα αποφασίσουν τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου, όπως προβλέπεται από την 
σχετική Νοµοθεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

 

 1. Τα έγγραφα της προµήθειας µπορούν να ζητηθούν κατά τις εργάσιµες ηµέρες και 
ώρες:        
            Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών:  23710 21420. 
            FAX: 23713 50783 
            Αρµόδιος υπάλληλος: Μαρινούδης Ιωάννης. 
 2. Η προµήθεια θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 
  3. Το είδος πρέπει να είναι σύµφωνο µε τους όρους των τεχνικών προδιαγραφών. 
 4. Οι προµηθευτές για να συµµετάσχουν στην προµήθεια, υποχρεούνται στην 
προσκόµιση δείγµατος. 
 5. Η µη τήρηση των ανωτέρω αυτοµάτως αποκλείει την συµµετοχή στον 
διαγωνισµό. 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

 

     1. Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί: 
               α. Έλληνες και αλλοδαποί προµηθευτές. 
               β. Ηµεδαπά και αλλοδαπά Νοµικά Πρόσωπα. 
               γ. Συνεταιρισµοί. 
               δ. Ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
     2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει αντίστοιχα ψυγεία για την συντήρηση του 
γάλακτος σε χώρο που θα υποδείξει ο ∆ήµος  στις έδρες των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του 
∆ήµου Πολυγύρου (Πολύγυρο, Γαλάτιστα, Παλαιόχωρα και Ορµύλια) του Νοµού 
Χαλκιδικής. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο 

 

     Στο διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος αναγνωρισµένα φυσικά και νοµικά πρόσωπα 
που ασχολούνται µε την παραγωγή, εµπορία και διάθεση γάλακτος. Αυτό αποδεικνύεται µε 
την προσκόµιση βεβαίωσης εγγραφής του κάθε ενδιαφερόµενου προµηθευτή στο 
επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο.  
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     Όσοι προµηθευτές επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό οφείλουν να 
προσκοµίσουν µε ποινή αποκλεισµού: 

α) Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα δηλώνεται ότι: 
i. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών και 

αποδέχονται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα. 
ii.  ∆εν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής 

τους δραστηριότητας. 
iii.  ∆εν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 
iv. ∆εν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό άλλη 
ανάλογη διαδικασία. 

v. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ηµέρα του 
διαγωνισµού. 
Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους, 

υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής 
του εκπροσωπούµενου. 

β) Ο προµηθευτής στον οποίο θα ανατεθεί η προµήθεια οφείλει πριν την απόφαση 
κατακύρωσης να προσκοµίσει στο ∆ήµο τα πρωτότυπα έγγραφα και πιστοποιητικά της 
προηγούµενης παραγράφου. Σε περίπτωση µη προσκόµισης έστω και ενός από τα ανωτέρω 
έγγραφα και πιστοποιητικά, η κατακύρωση γίνεται σε συµµετέχοντα που προσφέρει την 
αµέσως επόµενη καλλίτερη για το φορέα προσφορά. Το προσφερόµενο υλικό πρέπει να 
πληροί τις προδιαγραφές που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές, που αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

 

1. Οι προσφορές µπορεί να αποσταλούν και ταχυδροµικά ή και µε οποιοδήποτε άλλο 
τρόπο µέχρι την προηγουµένη του διαγωνισµού εργάσιµη ηµέρα. 

2. Προσφορές που περιέρχονται στο ∆ήµο µε οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη 
διενέργεια του διαγωνισµού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή 
∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών πριν τη λήξη της προθεσµίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη, 
προκειµένου να αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την 
προαναφερόµενη διαδικασία. 

3. Επιτρέπεται η αποστολή δείγµατος, εφόσον αυτό περιέρχεται στο ∆ήµο µέχρι 
τέσσερις (4) ηµέρες από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού και το 
αποδεικτικό αποστολής περιέχεται στο φάκελο προσφοράς µε τα τεχνικά στοιχεία. 

4. Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. 
 

ΆΡΘΡΟ 7ο 

 

Στον διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν είδη εγχώριας παραγωγής ή 
προέλευσης από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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ΆΡΘΡΟ 8ο 

 

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές για τρεις (3) µήνες από την 
εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να 
παρατείνουν την προσφορά τους. 

2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από την 
διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 

ΆΡΘΡΟ 9ο 

 

     Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγµένα στην 
Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σηµεία. Οποιαδήποτε 
ασάφεια θα ερµηνεύεται εις βάρος του προσφέροντος. 

 
ΆΡΘΡΟ 10ο 

 

   1. Με την προσφορά η τιµή του προς προµήθεια υλικού δίνεται ανά µονάδα, όπως 
καθορίζεται στην διακήρυξη. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις 
ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στο ∆ήµο που 
προβλέπεται στη διακήρυξη. 
   2. Η προσφερόµενη τιµή θα είναι σε ΕΥΡΩ. 
  

ΆΡΘΡΟ 11Ο 

 

     Οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι ο ∆ήµος απαλλάσσεται της 
καταβολής δασµών κατά τον εκτελωνισµό των υλικών που εισάγονται από άλλες χώρες. 
     Ο προθεσµιακός διακανονισµός της πληρωµής, θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα κατά την 
αξιολόγηση των προσφορών. 
 

ΆΡΘΡΟ 12ο 

 

 1. Με ποινή να µη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται µέσα σε φάκελο, 
καλά σφραγισµένο. 
 2. Η µη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, µπορεί να 
επιφέρει ποινή αποκλεισµού της αντίστοιχης προσφοράς. 
 3. Οι προσφορές θα επιδοθούν στην Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού µέσα σε 
καλά σφραγισµένο κυρίως φάκελο, όπου έξω απ΄ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε 
κεφαλαία γράµµατα: 
          α) Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
          β) Ο πλήρης τίτλος του ∆ήµου που διενεργεί την προµήθεια. 
          γ) Ο αριθµός της διακήρυξης. 
          δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
          ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 4. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο 
φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία. 
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 5. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσµατα, σβησίµατα, προσθήκες και 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι 
καθαρογραµµένη από τον προσφέροντα. Η Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού 
παραλαµβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει τις 
τυχόν διορθώσεις, µονογράφει και σφραγίζει αυτές. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν 
υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της 
Επιτροπής Αξιολόγησης των προσφορών.  
 6. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους 
όρους της διακήρυξης, εκτός εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα 
οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην 
προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, 
προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή 
κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 
∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφέροντα µόνο όταν ζητούνται από την Επιτροπή 
∆ιαγωνισµού, είτε ενώπιόν της είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας. Από τις 
διευκρινίσεις που παρέχονται σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες 
που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 
 7. Εναλλακτικές προσφορές από τον ίδιο διαγωνιζόµενο δεν θα γίνονται αποδεκτές. 
 8. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και εφόσον υπάρξουν, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. 
 9. ∆εν γίνονται αποδεκτές οι προσφορές που αναφέρονται σε µέρος της ποσότητας 
γάλακτος. 
 

ΆΡΘΡΟ 13ο 

 

 1. Μετά τη λήξη της προθεσµίας παράδοσης των προσφορών η συνεδρίαση 
συνεχίζεται δηµόσια και αριθµούνται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού οι 
φάκελοι των προσφορών µε τη σειρά που επιδόθηκαν. Στη συνέχεια αποσφραγίζεται µόνο ο 
κυρίως φάκελος, µονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα 
δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονοµικής 
προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά µονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω 
όργανο και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και 
ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. 
 2. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο καταχωρούνται οι συµµετέχοντες 
και τα δικαιολογητικά που υπέβαλαν. Το πρακτικό υπογράφεται και σφραγίζεται από την 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών. 
 3. Προσφορά που παραλήφθηκε και δεν συµπεριλαµβάνεται στο πρακτικό δεν 
αποσφραγίζεται, αλλά επιστρέφεται σφραγισµένη στον προσφέροντα. 
 4. Η µη τήρηση των οριζόµενων στις παραγράφους 12.1 έως και 12.3 επισύρει ποινή 
ακυρότητας του διαγωνισµού. 
 5. Μετά την παραπάνω διαδικασία, ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε 
τους σφραγισµένους φακέλους που περιέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, 
παραδίδεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης. 
 6. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την 
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων τους επαναφέρονται, για όσες προσφορές κρίθηκαν 
αποδεκτές στην Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την αποσφράγισή τους σε 
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ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί εκ των προτέρων στους συµµετέχοντες και 
ανακοινώνει τις προσφερθείσες τιµές. 

 Κατά την ηµέρα αποσφράγισης των προσφορών µπορούν να παρίστανται οι νόµιµοι 
εκπρόσωποι των διαγωνιζοµένων. 

 
ΆΡΘΡΟ 14ο 

 

 1. Η αξιολόγηση των προσφερόµενων ειδών θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 20 της αριθµ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και λαµβάνονται υπόψη κύρια 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, για όµοιο ή παρεµφερές υλικό.  
 2. Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει σε προµηθευτή (ή προµηθευτές) που η 
προσφορά είναι αποδεκτή µε βάση τους καθοριζόµενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη 
διακήρυξη ουσιώδεις όρους και προσφέρει την χαµηλότερη τιµή. 
 3. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή και είναι 
σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της 
πρόσκλησης. 
 4. Ο τρόπος πληρωµής. 
 

ΆΡΘΡΟ 15ο 

 

     Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διενέργειάς του ή της 
συµµετοχής προµηθευτή σ΄ αυτόν υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 
     1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, στο ∆ήµο, µέσα στο µισό του χρονικού 
διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 
ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν 
προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονοµική 
Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν 
από τη διενέργεια του διαγωνισµού.  
     Όταν µε την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, τότε µετατίθεται 
και η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού κατά χρονικό διάστηµα είκοσι (20) ηµερών 
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης µέχρι την ηµεροµηνία 
διενέργειας του διαγωνισµού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά τη δηµοσίευση 
ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις. 
     2. Κατά της νοµιµότητας της διενέργειας του διαγωνισµού ή της συµµετοχής 
προµηθευτή σ΄ αυτόν, µόνο από προµηθευτή που συµµετέχει στο διαγωνισµό ή 
αποκλείσθηκε απ΄ αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που 
ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται στο ∆ήµο κατά τη διάρκεια 
του διαγωνισµού, µέχρι και την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την ανακοίνωση του 
αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή 

ΑΔΑ: ΒΕΝΤΩΞΜ-3ΜΖ



8 

  

 

 

του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του 
διαγωνισµού από την επιτροπή αξιολόγησης. Η επιτροπή αξιολόγησης υποβάλλει την 
ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή που αποφαίνεται 
τελικά. 
 3. Οι ενστάσεις κατά της νοµιµότητας ή συµµετοχής διαγωνιζόµενου δεν 
ανακόπτουν την συνέχιση του διαγωνισµού, αλλά λαµβάνεται απόφαση από την 
Οικονοµική Επιτροπή µετά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων και κατόπιν γνωµοδότησης 
της επιτροπής αξιολόγησης.  
 4. Οι ανωτέρω αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής καθώς και οι αποφάσεις της, 
που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισµού ελέγχονται για τη νοµιµότητά τους και 
είναι δυνατή η προσβολή τους στο Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας ή περαιτέρω στην 
Ειδική Επιτροπή κατά τις διατάξεις των άρθρων 149-152 του Ν. 3463/2006. 
 5. Ο ∆ήµος υποχρεούται να γνωστοποιήσει στους συµµετέχοντες το περιεχόµενο 
των αποφάσεων της Οικονοµικής Επιτροπής που λαµβάνονται για τις ενστάσεις. Η 
γνωστοποίηση γίνεται µε την αποστολή σχετικού εγγράφου ή της ίδιας της απόφασης µε 
τηλεοµοιοτυπική συσκευή (fax) ή µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο (e mail) ή µε κάθε άλλο 
πρόσφορο και νόµιµο τρόπο. 
 6. Ενστάσεις που υποβάλλονται για άλλο λόγο εκτός των προαναφεροµένων δεν 
λαµβάνονται υπόψη. 

 
ΆΡΘΡΟ 16ο 

 

     Στον προµηθευτή (ή προµηθευτές) που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση, 
που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
          α) Το είδος γάλακτος. 
          β) Την ποσότητα. 
          γ) Την τιµή. 
          δ) Την τοποθεσία για την οποία προορίζονται τα γάλατα. 
          ε) Τη συµφωνία της κατακύρωσης µε τους όρους της διακήρυξης και τις τυχόν 
αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων αυτών. 
        στ) Τα στοιχεία της απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής για την κατακύρωση του 
διαγωνισµού.  
          ζ) Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 
 2. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ότι έχει συναφθεί και το έγγραφο της 
σύµβασης που ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 
 3. Ο προµηθευτής (ή προµηθευτές) στον οποίο θα κατακυρωθεί η προµήθεια, 
υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας εγγύηση καλής 
εκτέλεσης, ποσού ίσου µε το 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α.. Ο 
προµηθευτής µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο µέσα σε 
δεκαπέντε (15) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Όµως στην 
περίπτωση αυτή, ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται µετά από δέκα 
(10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην 
περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να υπολογίζεται από την 
ηµεροµηνία αναγγελίας της σχετικής πίστωσης. Εφόσον η σύµβαση υπογράφεται πριν από 
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τη λήξη της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών που αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος 
παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
 4. Εάν η κατακύρωση γίνεται σε αλλοδαπό προµηθευτή, η ανακοίνωση απευθύνεται 
στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη περίπτωση αποστέλλεται 
σχετικό τηλεγράφηµα ή τηλετύπηµα στον αλλοδαπό προµηθευτή. Στην περίπτωση που η 
πληρωµή στον προµηθευτή προβλέπεται να γίνει µε άνοιγµα πίστωσης, η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης µπορεί να κατατεθεί στον ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο 
εξωτερικό, ενώ η εγγύηση συµµετοχής παραµένει σε ισχύ και αποδεσµεύεται µετά την 
κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
 5. Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει 
την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από 
γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης. 
 

ΆΡΘΡΟ 17ο 

 

 Μετά την κατακύρωσης της προµήθειας καταρτίζεται από την υπηρεσία η σχετική 
σύµβαση σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ. 1,2,3,4,5 του ΕΚΠΟΤΑ, που πρωτοκολλείται 
αυθηµερόν και υπογράφεται και από τα συµβαλλόµενα µέρη, αφού προσκοµιστεί εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης της προµήθειας, σε ποσοστό 10%  της συνολικής συµβατικής 
αξίας των υπό προµήθεια ειδών, χωρίς το Φ.Π.Α.. 
 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αντικαταστήσει ΑΜΕΣΑ κάθε προϊόν σε 
περίπτωση που αυτό είναι αντισυµβατικό (πχ όταν έχει παρέλθει η ηµεροµηνία λήξης ή 
αχρηστευθεί για λόγους που οφείλονται σε κακή ποιότητα ή κρυφό ελάττωµα ή σε 
κατασκευαστική ατέλεια ή υπέστει ταλαιπωρία κατά τη µεταφορά του), χωρίς καµία άλλη 
αποζηµίωση. 
 

ΆΡΘΡΟ 18ο 

 

 1. Η διαδικασία παραλαβής των ποσοτήτων του γάλακτος και η συγκρότηση της 
Επιτροπής Παραλαβής, γίνεται σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στο άρθρο 28 της αριθµ. 
11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης 
(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
     2. Η παραλαβή των ποσοτήτων και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής 
πραγµατοποιείται µέσα στον καθοριζόµενο από τη σύµβαση χρόνο. 
 3. Ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής 
προσκόµισης των προϊόντων. Σε περίπτωση που η σύµβαση προβλέπει, εκτός από 
µακροσκοπική εξέταση και ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν ανήκουν 
στο ∆ήµο, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ηµεροµηνία πραγµατικής 
προσκόµισης του γάλακτος χωρίς να υπολογίζεται σ΄ αυτόν το χρονικό διάστηµα από την 
αποστολή των δειγµάτων για έλεγχο, µέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσµάτων του 
ελέγχου στην Επιτροπή. Εφόσον ο προµηθευτής δεν ειδοποιήσει έγκαιρα το ∆ήµο για την 
ηµεροµηνία που προτίθεται να παραδώσει τις ποσότητες του γάλακτος, τουλάχιστον πέντε 
(5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα, ο συµβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την 
ηµεροµηνία που η Επιτροπή Παραλαβής είναι σε θέση να προβεί στη διαδικασία 
παραλαβής. 
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ΆΡΘΡΟ 19ο 

 

 Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται καθηµερινά τις εργάσιµες µέρες σε χώρο που 
θα υποδείξει ο ∆ήµος στις έδρες των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου Πολυγύρου 
(Πολύγυρο, Γαλάτιστα, Παλαιόχωρα και Ορµύλια) του Νοµού Χαλκιδικής σε 
αντίστοιχα ψυγεία για την συντήρηση του γάλακτος, που ο ανάδοχος υποχρεούται να 
διαθέτει και η τροφοδοσία αφορά στην εβδοµαδιαία κάλυψη (από ∆ευτέρα έως Παρασκευή) 
των αναγκών του προσωπικού (για παροχή 1 λίτρου φρέσκου γάλακτος ηµερησίως σε κάθε 
δικαιούχο). 
 

ΆΡΘΡΟ 20ο 

 

Ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να αυξοµειώνει, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο, τις 
ποσότητες των προς προµήθεια ειδών, του αναδόχου υποχρεωµένου να εκτελέσει την 
προµήθεια όπως θα τροποποιείται εφόσον η συνολική προκαλούµενη αύξηση ως τις 
31/12/2013 δεν ξεπερνάει το 15 % της ποσότητας των προς προµήθεια ειδών και δεν 
προκαλεί υπέρβαση της συνολικής εγκεκριµένης αρχικής πίστωσης για την παρούσα 
προµήθεια ή η προκαλούµενη µείωση δεν ξεπερνάει το 50 % της ποσότητας των προς 
προµήθεια ειδών. Η αύξηση ή η µείωση αυτή θα αφορά ενδεχόµενη µεταβολή µε βάση τις 
πραγµατικές ανάγκες του ∆ήµου, αφού προηγηθεί απλή έγγραφη ειδοποίηση της αρµόδιας 
υπηρεσίας προς τον προµηθευτή τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

 
ΆΡΘΡΟ 21ο 

 

     Η πληρωµή της αξίας της προµήθειας θα γίνεται µετά την οριστική ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή του είδους αυτής από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής του ∆ήµου 
Πολυγύρου.  
     Επί της καθαρής τιµολογιακής αξίας γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σε 
ποσοστό 4 % σύµφωνα µε το άρθρο 24 του 2198/94 (Φ.Ε.Κ. 43Α/22-3-94). 

 
ΆΡΘΡΟ 22ο 

 

     Για κάθε ζήτηµα που δεν προβλέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης 
ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3463/06 και της µε αριθµ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης 
Περί Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών ΟΤΑ (ΕΚΠΟΤΑ). 
 

ΑΡΘΡΟ 23ο 

 

 1. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες στα γραφεία του ∆ήµου. 
 2. Η περίληψη της παρούσης θα τοιχοκολληθεί στους πίνακες ανακοινώσεων των 
δηµοτικών καταστηµάτων και θα δηµοσιευθεί στην ηµερήσια εφηµερίδα του Νοµού 
Χαλκιδικής ............................. (σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου 3548/2007 ΦΕΚ 68/Α). 
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     Η παρούσα διακήρυξη εγκρίθηκε µε την αριθµ. ......./2012 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής. 
 

 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  22/ 2013 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  4η Φεβρουαρίου 2013 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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