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ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ    
ΝΝΟΟΜΜΟΟΣΣ  ΛΛΕΕΣΣΒΒΟΟΥΥ  
ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ  ΛΛΕΕΣΣΒΒΟΟΥΥ    
ΔΔ//ΝΝΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΘΘΑΑΡΡΙΙΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ  &&  ΑΑΝΝΑΑΚΚΥΥΚΚΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ  
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:  197 / 2014 
 
 
 
 
 

 
 

 

ΜΜ  ΕΕ  ΛΛ  ΕΕ  ΤΤ  ΗΗ  
 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ & ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 
 
 
 
 
 

ΠΠΡΡΟΟΫΫΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ::  6655..336644,,4422  ΕΕΥΥΡΡΩΩ     

 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 
 
1) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
2) ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
3) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
4) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ & TOY Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ- 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                        ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΠΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ             ΛΕΣΒΟΥ  
Μυτιλήνη ______________ 2014 

Αριθμ.Πρωτ. _____________ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ :  65.364,42 ΕΥΡΩ 
                                                                                                           

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
 

Για την προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λέσβου και του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
Δήμου Λέσβου 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΕΣΒΟΥ 
 
Έχοντας υπ' όψη: 
1. Την Υπουργική Απόφαση 11389/93 «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

(Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) 
2. Το Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» 
3. Τον Ν 3463/06 (ΦΕΚ 114α/8-6-06) Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
4. Το Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» 
5. Το Ν.3548/07 «Καταχώρηση Δημοσιεύσεων των Φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και Τοπικό Τύπο και 

άλλες Διατάξεις» 
6. Το Ν.2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Λοιπές Διατάξεις» 
7. Το Ν.3469/06 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» 
8. Το Ν.3614/07 «Διαχείριση - Έλεγχος και Εφαρμογή Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Προγραμματική 

Περίοδο 2007-2013» 
9. Τις τροποποιητικές και συμπληρωματικές των ανωτέρω. 
10.Την υπ’ αριθμό 812/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λέσβου για την έγκριση δαπάνης 

πίστωσης. 
11. Ο Κώδικας Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως (Κ.Τ.Π). 

12. Στοιχεία και πληροφορίες από Βιομηχανίες τροφίμων και κυτίων κονσερβών. 

13. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 

2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση 

της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας 

των τροφίμων. 

14. ΟΔΗΓΙΑ 2001/114/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Δεκεμβρίου 2001 για ορισμένα, μερικά ή ολικά 

αφυδατωμένα, διατηρημένα γάλατα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. 

15. ΟΔΗΓΙΑ 2000/13/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Μαρτίου 2000 

για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και τη 

διαφήμιση των τροφίμων. 

16. ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Ιουλίου 1986 που αφορά τον καθορισμό των ανωτάτων 

περιεκτικοτήτων για τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης 

(86/363/ΕΟΚ). 

17. ΟΔΗΓΙΑ 496/90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 24ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους κανόνες επισήμανσης των 

τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες. 

18. Η προδιαγραφή EN 10202 2001 - 08 Cold reduced Tin Mill Products Electrolytic Tinplate and Electrolytic 

chromium/chromium oxide coated steel. 

19. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1895/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, της 18ης Νοεμβρίου 2005, για περιορισμό της 

χρήσης ορισμένων εποξεικών παραγώγων σε υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με 

τρόφιμα. 

20. CODEX STAN 233-1969 CODEX SAMPLING PLANS FOR PREPACKAGED FOODS (AQL 6.5). 
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21. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών 

κριτηρίων για τα τρόφιμα. 

22. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ. 852/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης 

Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων. 

23. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης 

Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης. 

24. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 1990 για τη θέσπιση κοινοτικής 

διαδικασίας για τον καθορισμό ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων στα τρόφιμα ζωικής 

προέλευσης. 

25. ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης Δεκεμβρίου 1974 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών 

μελών των αναφερομένων στην προσυσκευασία κατ' όγκον ορισμένων προσυσκευασμένων υγρών 

(75/106/ΕΟΚ). 

26. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2006 για καθορισμό μέγιστων 

επιτρεπτών επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες επιμολύνουν τα τρόφιμα. 

27. Με βάση την 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503/Β΄/11-10-2006) Υπουργική Απόφαση περί "Παροχή μέσων 
ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής" όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με την 31119 /19-05-2008 (ΦΕΚ 990/Β΄/28-05-2008) ΚΥΑ και την ΤΤ36586/10-07-2007(ΦΕΚ 
1323/Β΄/30-07-2007) ΚΥΑ. 

28. Το άρθρο 48 του ν. 4111/2013. 
29. Τα άρθρα 41-42 του ΕΚΠΟΤΑ. 
30. Την αριθμ.______/2014 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής περί έγκριση της αριθμ.197/2014 μελέτης και  
      των τεχνικών προδιαγραφών αυτής. 
31. Την αριθμ. 2/2014 απόφαση του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου. 
 

 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 
δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και συμπλήρωση τιμολογίου και με κριτήριο 
κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια γάλακτος εβαπορέ μη ζαχαρούχο για τους δικαιούχους 
εργαζόμενους του Δήμου Λέσβου και τους εργαζομένους του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης 
του Δήμου Λέσβου για το έτος 2014. 

 
(1) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ 

(τεμ.) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΚΟΥΤΙΟΥ 
χωρίς ΦΠΑ 
σε ευρώ (€) 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

σε ευρώ (€) 

ΦΠΑ 9% 
σε ευρώ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
σε ευρώ (€) 

Γάλα τύπου εβαπορέ 
πλήρες, μη 
ζαχαρούχο 

55.854 0,96 53.619,84 4.825,79 58.445,63 

 
(2) ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ 

(τεμ.) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

ΚΟΥΤΙΟΥ 
χωρίς ΦΠΑ 
σε ευρώ (€) 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

σε ευρώ (€) 

ΦΠΑ 9% 
σε ευρώ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
σε ευρώ (€) 

Γάλα τύπου εβαπορέ 
πλήρες, μη 
ζαχαρούχο 

6.612 0,96 6.347,52 571,28 6.918,80 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1) & (2) 65.364,42 € 
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Οι ανωτέρω αναγραφόμενες τιμές έχουν προκύψει βάσει των προβλέψεων της  ΤΤ36586/10-07-2007(ΦΕΚ 
1323/Β΄/30-07-2007) ΚΥΑ όπου προβλέπεται ότι σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας των ΟΤΑ να 
χορηγήσουν φρέσκο γάλα, χορηγείται ίση ποσότητα γάλακτος τύπου μακράς διάρκειας ή τύπου εβαπορέ επί 
κουτιού δηλαδή για κάθε υπάλληλο προβλέπεται 1 λίτρο ή 1000 ml έτοιμου γάλακτος ημερησίως το οποίο 
αντιστοιχεί σε 1 κουτί και 0,330 του κουτιού καθαρού βάρους 400 gr συμπυκνωμένου, ημερησίως, υπολογιζόμενο 
ως εξής : 

Η συνήθης διάλυση για γάλα εβαπορέ για να προκύψει έτοιμο γάλα είναι 1 όγκος συμπυκνωμένου γάλακτος 

+ 1 όγκος νερού. Το ένα κουτί 400 gr συμπυκνωμένου γάλακτος είναι 376 ml και αραιώνοντας το με νερό 376 ml 

μας δίνει 752 ml έτοιμο γάλα οπότε το ένα λίτρο φρέσκο γάλα ισοδυναμεί με 1,330 κουτιά εβαπορέ ημερησίως 

ανά δικαιούχο. 

Ο υπολογισμός ανά δικαιούχο και μήνα σε κουτιά εβαπορέ είναι ο εξής: 

1,330 κουτιά εβαπορέ την ημέρα Χ 22 ημέρες = 29 κουτιά εβαπορέ το μήνα ανά άτομο. 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΤΟΜΑ ΑΝΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΕΜΑΧΙΑ / 
ΜΗΝΑ / 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 
ΜΗΝΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
(ΜΟΝΙΜΟΙ / ΙΔΑΧ) 

89 29 12 30.972 

2 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
(ΙΔΟΧ 8μηνης 

διάρκειας) 

39 29 8 9.048 

3 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
(ΙΔΟΧ 2μηνης 

διάρκειας) 

15 29 2 870 

4 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

38 29 12 13.224 

5 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & 

ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
5 29 12 1.740 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ 
55.854 

 

 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΑΤΟΜΑ ΑΝΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΕΜΑΧΙΑ / 
ΜΗΝΑ / 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ 
ΜΗΝΕΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 
ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΝΑ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
& ΜΑΓΕΙΡΙΣΕΣ 

(ΜΟΝΙΜΟΙ / ΙΔΑΧ) 

19 29 12 6.612 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6.612 
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Άρθρο 1ο 
Όργανο, τόπος και χρόνος διενέργειας του Διαγωνισμού 

 1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 της 
αποφ. 11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
 2. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η έδρα του Δήμου Λέσβου (Ελ. Βενιζέλου 13 - 17, Μυτιλήνη, 
Β' Όροφος). Τηλ : 2251-027777. 

3. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την ________________ 2014 και ώρα ________ έως ________. 
4. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ενσφράγιστες προσφορές δια συμπληρώσεως τιμολογίου σύμφωνα με το 

σχέδιο της υπηρεσίας. 
 
 

Άρθρο 2ο 
Προϋπολογισμός της Προμήθειας - Χρηματοδότηση 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων 
σαράντα πέντε + 85/100 (67.245,85 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 9%.  

 
Η προμήθεια για το Δήμο Λέσβου θα γίνει  από τους: 

 Κ.Α.20.6063.0003..41.000,00 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λέσβου 
 Κ.Α.30.6063.0003..10.000,00 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λέσβου 
 Κ.Α.35.6063.0003….6.000,00 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λέσβου 
 Κ.Α.70.6063.0003….4.000,00 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λέσβου 

Η προμήθεια για το Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης θα γίνει από τον: 
 Κ.Α.15.6063…..7.276,67 Προμήθεια γάλακτος για την παροχή σε είδος προσωπικού του ΝΠΔΔ 

Κ.Π.&Α.Δ.Λ. για το έτος 2014 και το υπόλοιπο ποσό θα βαρύνει τον πρ/σμό του 2015. 
 

Άρθρο 3ο 
Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 
3.1 Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Ε.Ε.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που θεμελιώνουν το σχετικό 
δικαίωμα στην Διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (ΣΔΣ) που συνήφθη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Εμπορίου και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης (GATT), σύμφωνα με 
τα άρθρα 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ και 12 της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ και η οποία συμφωνία κυρώθηκε από την 
Ελληνική Βουλή με τον Νόμο 2513/1997, υπό τον όρο ότι η σύμβαση καλύπτεται από την ΣΔΣ, ή σε της χώρες 
που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι 
υπήκοοι των κρατών αυτών και να είναι εγκατεστημένα στο εσωτερικό της. Ως νομικά πρόσωπα νοούνται οι 
εταιρείες του αστικού ή του εμπορικού δικαίου, οι συνεταιρισμοί και τα άλλα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί 
κατά την νομοθεσία των κρατών της παραγράφου της και έχουν την κεντρική της διοίκηση ή την κύρια 
εγκατάστασή της ή την καταστατική της έδρα στο εσωτερικό της. 
 
3.2  Ενώσεις/κοινοπραξίες προσώπων, οι οποίες υποβάλλουν κοινή προσφορά, με της παρακάτω προϋποθέσεις : 
•  Προσκόμιση των απαιτούμενων κατά περίπτωση δικαιολογητικών για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην 
ένωση/κοινοπραξία. 
• Οι Διαγωνιζόμενες ενώσεις/κοινοπραξίες υποβάλλουν προσφορά εκπροσωπούμενες από Νόμιμο Εκπρόσωπο, που 
έχει εξουσιοδοτηθεί να πράξει τούτο, από τα αντίστοιχα αρμόδια διοικητικά όργανα των οικονομικών φορέων που 
συμμετέχουν σε αυτές. Η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη που αποτελούν την 
ένωση/κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπο της εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 
• Οι ενώσεις/κοινοπραξίες συγκροτούνται με συγκεκριμένες αποφάσεις όλων των μελών της (εταίρων της 
ένωσης), με της οποίες προσδιορίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά της και οι σχέσεις των μελών της. Μεταξύ 
άλλων ορίζεται και το μέλος που θα είναι ο Συντονιστής/ επικεφαλής της ένωσης/κοινοπραξίας αλλά και το 
ποσοστό συμμετοχής στην ένωση/κοινοπραξία. 
• Ορισμό υπεύθυνου επικοινωνίας της τον οποίον θα γίνονται της οι κοινοποιήσεις εγγράφων από την Αναθέτουσα 
Αρχή της τον προσφέροντα στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας θα πρέπει να 
υποβάλει δήλωση αποδοχής της εκπροσώπησης και δήλωση του προσφέροντα ότι του αναθέτει την 
εκπροσώπηση για την εν λόγω διαδικασία. 
•  Όλα τα πρόσωπα της ένωσης/κοινοπραξίας καλύπτουν την απαίτηση της νόμιμης λειτουργίας της στην Ελλάδα 
ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή σε τρίτες χώρες κατ’ εφαρμογή της Συμφωνίας περί Δημοσίων 
Συμβάσεων που συνήφθη στο πλαίσιο των πολυμερών διαπραγματεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ε.Ε. 
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•  Οι ενώσεις/κοινοπραξίες προσώπων δεν υποχρεούνται να περιβληθούν ορισμένη νομική μορφή για την 
υποβολή της προσφοράς της. Ωστόσο, σε περίπτωση που η προμήθεια κατακυρωθεί σε ένωση Προσώπων, η 
Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την ορθή εκτέλεση της Σύμβασης, να ζητήσει 
από την ένωση/κοινοπραξία να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή και η ένωση/κοινοπραξία, στην περίπτωση 
αυτή, υποχρεούται να το πράξει. 
•  Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης. 
•  Σε περίπτωση που, εξαιτίας αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή εξ αιτίας ανωτέρας βίας, μέλος της 
ένωσης/κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί της υποχρεώσεις της ένωσης/κοινοπραξίας κατά το χρόνο 
αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής 
προσφοράς με την ίδια τιμή προσφοράς. Εάν η παραπάνω αδυναμία, συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας 
βίας, προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της 
ολοκλήρωσης της, με το ίδιο συμβατικό τίμημα και της αυτούς όρους. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας 
και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με απόφαση της 
Προϊσταμένης Αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
 

Άρθρο 4ο 
Στοιχεία του Διαγωνισμού 

       Στοιχεία για την προσφορά είναι : 
  1) Η παρούσα Διακήρυξη 
  2) Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 
  3) Η Συγγραφή Υποχρεώσεων και οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
  4) Τα από τον διαγωνιζόμενο περιγραφικά στοιχεία που θα δοθούν με την προσφορά. 
 

Άρθρο 5ο 
Δικαιολογητικά έγγραφα και άλλα στοιχεία που θα συνοδεύουν την προσφορά 

Όσοι θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν κατά τη διενέργεια αυτού τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 
Α) Οι ημεδαποί 
1) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου που να βεβαιώνει το ειδικό επάγγελμα του διαγωνιζομένου και το 

οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (θα συνοδεύεται 
από υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους υποχρεούται σε 
καταβολή εισφορών) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. 

3) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, όπου θα δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με 
την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή 
ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 

4) Ρητή δήλωση του διαγωνιζομένου ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, των συγγραφών 
υποχρεώσεων και τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
Στην ίδια δήλωση αναγράφεται σαφώς ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας, ότι θα παραδίδεται τμηματικά  
στην έδρα του Δήμου στη Μυτιλήνη και στην έδρα του ΝΠΔΔ. 
Στην ανωτέρω δήλωση θα αναφέρεται ρητώς και ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει τον εφοδιασμό του Δήμου 
και του ΝΠΔΔ τμηματικά στις αποθήκες τους, μετά από την σχετική εντολή προμήθειας και ότι η ημερομηνία 
λήξης του προϊόντος δεν θα είναι μικρότερη των 8 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής. 

5) Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 6. 
 
Β) Οι αλλοδαποί 
1) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής του, που να βεβαιώνει την εγγραφή του στα 

μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδυνάμους καταλόγους και το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι 
μήνες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι 
ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (θα συνοδεύεται 
από υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους υποχρεούται σε 
καταβολή εισφορών) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του 
διαγωνισμού.  

3) Υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, όπου θα δηλώνει ότι δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με 
την επαγγελματική του δραστηριότητα, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή 
ανάλογη κατάσταση και δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης ανάλογης κατάστασης. 
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4) Ρητή δήλωση του διαγωνιζομένου ότι έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης, των συγγραφών 
υποχρεώσεων και τεχνικών προδιαγραφών και ότι τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα. 
Στην ίδια δήλωση αναγράφεται σαφώς ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας, ότι θα παραδίδεται τμηματικά  
στην έδρα του Δήμου στη Μυτιλήνη και στην έδρα του ΝΠΔΔ. 
Στην ανωτέρω δήλωση θα αναφέρεται ρητώς και ότι ο προμηθευτής αναλαμβάνει τον εφοδιασμό του Δήμου 
και του ΝΠΔΔ τμηματικά στις αποθήκες τους, μετά από την σχετική εντολή προμήθειας και ότι η ημερομηνία 
λήξης του προϊόντος δεν θα είναι μικρότερη των 8 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής.. 

5) Εγγυητική επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 6. 
 

Γ)  Τα νομικά πρόσωπα 
Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. 

 
Δ)  Οι συνεταιρισμοί 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπλέον βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός 
λειτουργεί νόμιμα. 
 
Ε) Οι ενώσεις προμηθευτών 

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 
 

Εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά και πιστοποιητικά δεν είναι πλήρη η προσφορά θεωρείται ελλιπής και 
δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη και επιστρέφεται ο φάκελος της προσφοράς χωρίς να ανοιχθεί. 

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με τη προσφορά, εφόσον έχουν κατατεθεί 
στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα γίνεται δε ρητή μνεία στη 
προσφορά σχετικά μ’ αυτό. 
 

Άρθρο 6ο 
Εγγυήσεις 

 Οι αναφερόμενες στην παρούσα εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν, σύμφωνα με το 
νόμο από τον οποίο διέπονται το δικαίωμα αυτό.  

 Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική.  

 Οι τίτλοι των έντοκων γραμματίων ή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική 
τους αξία ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.  

 Ως εγγύηση μπορεί να κατατεθεί και γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης υπέρ του Δήμου Λέσβου στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφ’ όσον το περιεχόμενο της παρακαταθήκης έχει διαμορφωθεί με τον 
τρόπο που ορίζει το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 Δεν 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. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

- Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για 
ποσό που θα καλύπτει το 2% της δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ), για το ολοκληρωμένο τμήμα για το οποίο δίδεται 
προσφορά.   

- Η εγγύηση αυτή θα ισχύει τουλάχιστον για 120 ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την 
επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.  

- Η εγγύηση συμμετοχής ανεξάρτητα από το όργανο που θα την εκδώσει πρέπει να περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα: ημερομηνία έκδοσης, τον εκδότη, το ότι απευθύνεται στο Δήμο Λέσβου, τον αριθμό της 
εγγύησης, το ποσό που καλύπτει και την επωνυμία του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται.  

- Η εγγυητική επιστολή θα πρέπει να αναφέρει ότι παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και διηζήσεως και έχει την υποχρέωση να καταθέσει μέσα σε 
προθεσμία τριών (3) ημερών από την ειδοποίησή του, υπέρ του Δήμου, όσο ζητήσει από το ποσό της 
εγγύησης (μέρος ή σύνολο). 

- Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος μετά από απλό έγγραφο της 
υπηρεσίας, το οποίο θα πρέπει να σταλεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.  

- Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα κατά τα ανωτέρω, εγγύηση θα απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δεν θα λαμβάνονται υπ’ όψιν.  
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Β. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
- Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή 

κατά την υπογραφή της σύμβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης για ποσό ίσο με το 5% της συνολικής 
συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α. και ισχύος ίσης με το χρόνο παράδοσης και εγκατάστασης, πλέον δύο 
μηνών. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα είναι ξεχωριστή για τον Δήμο Λέσβου και για το Ν.Π.Δ.Δ. 
Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου. 

- Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παρ. 2 του αρ. 26 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 

 
   Κατά τα λοιπά για τις ανωτέρω εγγυήσεις ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  
 

Άρθρο 7ο 
Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

Όσοι θα λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές με της κάτωθι τρόπους: 
 
α. Αποστολή με οποιοδήποτε τρόπο με την προϋπόθεση ότι θα παραληφθούν από την υπηρεσία με απόδειξη, 
μέχρι ώρα 14.30 της προηγούμενης ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
παρούσης. Σ’ αυτή τη περίπτωση θα πρέπει στο φάκελο να αναγράφεται ευκρινώς : «ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ή ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ  -  ΝΑ ΑΝΟΙΧΤΕΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ». Σε περίπτωση που η ανωτέρω σημείωση δεν υπάρχει, ο Δήμος δε 
φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άνοιγμα της εν λόγω προσφοράς από αναρμόδια υπηρεσία και επακόλουθο 
αποκλεισμό του υποψηφίου. 
 
Β. Κατάθεση την ημέρα της δημοπρασίας αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο κατά την ώρα διενέργειας του 
διαγωνισμού, της ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης.  
 Β1. Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό της, τότε θα πρέπει να υποβάλλουν 
μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής.  
 Β2. Οι ανώνυμες εταιρίες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή από άλλο νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (άρθρο 24, παρ. 3 Ν.1832/89) προσερχόμενο αυτοπροσώπως και καταθέτει κατά τη 
δημοπρασία πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας που εγκρίνει τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό 
για την ανάληψη της δημοπρατούμενης προμήθειας και ορίζει τον εκπρόσωπο της. 

Β3. Οι Ε.Π.Ε., οι Ο.Ε. και Ε.Ε. εκπροσωπούνται από τον διαχειριστή της ή από άλλο νόμιμα 
εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο. 
    

Στην περίπτωση που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα 
οριζόμενα του άρθρου 8 του παρόντος, δεν λαμβάνονται υπόψη. 

Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία του Δήμου με οποιοδήποτε τρόπο πριν από τη διενέργεια του 
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν της προσφορές 
προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να 
αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες  που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 
 

Άρθρο 8ο 
Προσφορές 

Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο (η τεχνική 
και η οικονομική προσφορά σε δύο αντίγραφα). Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. 
Οι προσφορές θα είναι δύο (ανάλογα με την επιλογή του προμηθευτή) για τον Δήμο Λέσβου και για 
το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου. 

  
Στον φάκελο της κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς : 

1)   α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα. 
2)   β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 
3)   γ. Ο αριθμός της διακήρυξης. 
4)   δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
5)   ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 
Στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία κατά το άρθρο 5 της 

παρούσης και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά, καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε 
χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Τα οικονομικά 
στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με 
την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
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Στους ανωτέρω φακέλους θα περιέχονται τα εξής: 
 

Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς 
1) Πλήρη περιγραφικά τεχνικά στοιχεία, σχέδια, φωτογραφίες, έντυπα και πιστοποιητικά ως απαιτείται από το 

τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών. 
2) Δήλωση για το εργοστάσιο κατασκευής και την χώρα εγκατάστασης και τα οποία δεν δύναται να αλλάξουν 

μετά την προσφορά. 
3) Βεβαίωση για το χρόνο λήξης. 

 
Στον σφραγισμένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς θα περιλαμβάνονται: 
 
ένα (1) πρωτότυπο  
ένα (1) φωτοαντίγραφο  
 
Στο αντίτυπο που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται, ευκρινώς η λέξη 

“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”, να μονογράφεται από τον διαγωνιζόμενο και να φέρει συνεχή αρίθμηση στις σελίδες που το 
αποτελούν. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση 
ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. 
 
Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς 

Φάκελο καλά σφραγισμένο, που να αναγράφει το ονοματεπώνυμο του διαγωνιζόμενου ή τον τίτλο της 
Εταιρείας, και που περιέχει σε ΕΥΡΩ την προσφορά της αξίας του είδους για παράδοση στο Δήμο με μέριμνα και 
δαπάνη του αναδόχου. 

Στον σφραγισμένο φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς θα περιλαμβάνονται: 
 
ένα (1) πρωτότυπο  
ένα (1) φωτοαντίγραφο  
 
Στο αντίτυπο που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται, ευκρινώς η λέξη 

“ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ”, να μονογράφεται από τον Προσφέροντα και να φέρει συνεχή αρίθμηση στις σελίδες που το 
αποτελούν. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από τα άλλα αντίτυπα, σε περίπτωση 
ασυμφωνίας αυτών με το πρωτότυπο. 

Στον επιμέρους σφραγισμένο φάκελο της Οικονομικής Προσφοράς θα περιέχεται συμπληρωμένος ο Πίνακας 
«Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς» με τον ίδιο τρόπο, δομή, τάξη και αρίθμηση, των επισυναπτόμενων Πινάκων 
της παρούσης. 

Οικονομικές προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές δεν γίνονται δεκτές και η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

 
Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Οι προσφορές 

δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε 
διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα.  

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός 
εάν στην προσφορά του ρητά αναφέρει στα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Μετά την κατάθεση 
της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή 
απόκρουση όρου της διακήρυξης. 

Διευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα μόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισμού. 
 

Άρθρο 9ο 
Αντιπροσφορές – Εναλλακτικές προσφορές 

 Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται, 
ως απαράδεκτες. 

Άρθρο 10ο 
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύμβασης 

Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής του 
προμηθευτή σ’ αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα 
στο μισό του χρονικού διαστήματος από την δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία της υποβολής των 
προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής 
απόφασης με δική τους φροντίδα. 
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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 οποιαδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού 
υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του 
αποτελέσματος. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται 
δεκτές. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 
 

Άρθρο 11ο 
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών 

11.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Την καθορισμένη ημέρα και ώρα διενέργειας διαγωνισμού, ξεκινά η συνεδρίαση δημόσια και αρχίζει από την 
Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.), κατά την σειρά της πρωτοκόλλησης, η αποσφράγιση των ενιαίων κυρίως 
φακέλων των προσφορών και του επιμέρους φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής εκάστου ενιαίου 
φακέλου. Η Ε.Δ. αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους ενιαίους σφραγισμένους κυρίως φακέλους των 
προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε ενιαίο σφραγισμένο κυρίως φάκελο, τουλάχιστον τρεις επιμέρους 
φάκελοι, ήτοι ένας μόνον επιμέρους φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ένας 
τουλάχιστον επιμέρους φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ένας τουλάχιστον επιμέρους 
φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τους οποίους αριθμεί με τον ίδιο αριθμό (του ενιαίου 
σφραγισμένου κυρίου φακέλου προσφοράς) και μονογράφει. Εάν δεν υπάρχουν οι τουλάχιστον τρεις ως άνω 
επιμέρους φάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες 
επιμέρους φάκελοι παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία. Όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και στοιχεία 
συμμετοχής στον διαγωνισμό αριθμούνται και μονογράφονται σε κάθε φύλλο και συνολικά απ’ όλα τα μέλη της 
Ε.Δ.. Στη συνέχεια αποσφραγίζει το (ή τους) φάκελο τεχνικής προσφοράς και μονογράφει τα περιεχόμενα σ’ 
αυτόν. Ο φάκελος (ή φάκελοι) της οικονομικής προσφοράς, παραμένει σφραγισμένος αναγράφεται δε πάνω σε 
αυτόν ο αύξοντας αριθμός του ανοικτού κυρίως φακέλου και μονογράφεται εξωτερικά από τα μέλη της Ε.Δ.. Μετά 
την καταγραφή των στοιχείων και των δικαιολογητικών συμμετοχής όλων των προσφορών στο πρακτικό, η Ε.Δ. 
συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για αυτούς που 
αποκλείονται. 
Η σχετική απόφαση καταχωρείται στο πρακτικό, η συνεδρίαση καθίσταται δημόσια, ανακοινώνονται οι 
αποκλεισμένοι και επιστρέφονται σε αυτούς οι σφραγισμένοι φάκελοι που περιέχουν την τεχνική (ή της τεχνικές) 
και οικονομική (ή της οικονομικές) προσφορά (προσφορές), εφ’ όσον αυτοί δηλώσουν ότι δεν θα κάνουν 
ένσταση. 
Το πρακτικό αυτό (1ο Πρακτικό) και αφού παρέλθει ο χρόνος υποβολής ενστάσεων, διαβιβάζεται στην Επιτροπή 
Αξιολόγησης (Ε.Α.) για τη συνέχιση της διαδικασίας. 
Προσφορές που αποκλείστηκαν κατά την πιο πάνω διαδικασία του διαγωνισμού και δεν παρελήφθησαν αμέσως 
από της διαγωνιζόμενες εταιρείες δεν έχουν καμία αξία ή επίπτωση στο διαγωνισμό. 

    
11.2  ΕΛΕΓΧΟΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου σταδίου, η Ε.Α. του Δήμου συνέρχεται σε συνεχόμενες κλειστές 
συνεδριάσεις και ελέγχει το περιεχόμενο των επιμέρους φακέλων Τεχνικής Προσφοράς, για τις προσφορές που 
έχουν φθάσει μέχρι αυτό το στάδιο, για να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν της όρους της προκήρυξης και καταχωρεί 
στο σχετικό πρακτικό της, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μια από αυτές, 
τους ακριβείς λόγους απόρριψης. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η προσφορά στο στάδιο ελέγχου του φακέλου 
τεχνικής προσφοράς που κατά την κρίση της Επιτροπής:  
 Είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση. 
 Παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από της όρους του τεύχους της προκήρυξης και των παραρτημάτων της ή 

δεν ικανοποιεί της απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται επί ποινή αποκλεισμού. 
Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή δύναται – εφόσον το κρίνει 
απαραίτητο – να καλέσει εγγράφως και επί ποινή αποκλεισμού κάθε έναν από της υποψηφίους που συμμετέχουν 
σε αυτό το στάδιο, να παρουσιάσει την τεχνική του προσφορά και να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις των μελών 
της.  
Μετά την μελέτη των επιμέρους φακέλων τεχνικών προσφορών και την κατά τα ανωτέρω ενδεχόμενη προφορική 
παρουσίαση και επίδειξη των δειγμάτων ή εξέταση των ζητούμενων ειδών, συντάσσεται σχετικό πρακτικό της Ε.Α. 
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του Δήμου, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της και το οποίο αποτελεί την εισήγηση της και στο οποίο 
αναφέρεται για κάθε προσφορά η αποδοχή ή όχι αυτής. Στο ίδιο πρακτικό καταχωρούνται οι ακριβείς λόγοι 
απόρριψης για αυτές που πιθανόν χαρακτηρίζονται απορριπτέες.  
Τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην αποκάλυψη της «Οικονομικής Προσφοράς» σε οιοδήποτε σημείο της 
«Τεχνικής Προσφοράς» αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. 
Το πρακτικό αυτό (2ο Πρακτικό) κοινοποιείται της συμμετέχοντας με αποδεικτικό παραλαβής (μπορεί να είναι και 
αποδεικτικό αποστολής φαξ) για τη τυχόν υποβολή ενστάσεων. Στη συνέχεια και εφόσον δεν υποβληθούν 
ενστάσεις, το παρόν πρακτικό διαβιβάζεται στην Ε.Δ. για τη συνέχιση της διαδικασίας.  

11.3 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  /  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου σταδίου, η Ε.Δ. ορίζει την ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των 
επιμέρους φακέλων των οικονομικών προσφορών και ενημερώνει σχετικά της συμμετέχοντες των οποίων οι 
προσφορές δεν αποκλείστηκαν στα προηγούμενα στάδια, με σχετική ανακοίνωση που της αποστέλλει πέντε (5) 
ημέρες τουλάχιστον προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές.  
Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή 
δια του νομίμου εκπροσώπου της ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το 
στάδιο του διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση, η Ε.Δ. μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει της οικονομικές 
προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. Οι φάκελοι των οικονομικών 
προσφορών όσων προσφορών απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων στο 
προηγούμενο στάδιο, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες. 
Για την ολοκλήρωση και της διαδικασίας της, η Ε.Δ. ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των οικονομικών 
προσφορών. Οικονομικές προσφορές που δεν ικανοποιούν της απαιτήσεις της παρούσης προκήρυξης 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Στη συνέχεια καταχωρεί στο σχετικό πρακτικό τις προσφορές κατά αύξουσα 
σειρά βάσει της χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής. Στο πρακτικό αυτό η Ε.Δ. καταγράφει και την πρότασή της 
για τον υποψήφιο ανάδοχο καθώς και τις τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε 
μία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης. 
Το πρακτικό του σταδίου αυτού, υπογραμμένο από τα μέλη της  Ε.Δ., υποβάλλεται στην Προϊσταμένη Αρχή για 
την έκδοση της απόφασης έγκρισής του, η οποία στην συνέχεια κοινοποιείται της συμμετέχοντας που συνεχίζουν 
μέχρι αυτό το στάδιο, για τη τυχόν υποβολή ενστάσεων.  
 
11.4 Η κατά περίπτωση αρμόδια επιτροπή, είναι δυνατόν κατά την κρίση της και τηρώντας την αρχή της ίσης 
μεταχείρισης και σε οποιοδήποτε από τα ανωτέρω στάδια 1 και 2 του διαγωνισμού, να καλέσει με κάθε πρόσφορο 
μέσο της διαγωνιζόμενους να ‘‘διευκρινίσουν’’ ή να ’’συμπληρώσουν’’ όσα από τα πιστοποιητικά και έγγραφα των 
δικαιολογητικών συμμετοχής ή του φακέλου τεχνικής προσφοράς των άρθρων 13 και 14 του παρόντος 
παραρτήματος υπέβαλαν κατ’ εφαρμογή των άρθρων 43 έως 48 του Π.Δ. 60/2007 και οι προσφέροντες 
υποχρεούνται, στην περίπτωση αυτή, να παρέχουν της σχετικές πληροφορίες, διευκρινίσεις ή συμπληρώσεις μέσα 
σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία που θα τους ζητηθούν, αλλά και να αποκλείσει όσους από τους 
διαγωνιζόμενους δεν ανταποκρίνονται σε τέτοιο αίτημα να συμπληρώσουν τα υποβληθέντα έγγραφα, στοιχεία 
ή/και πιστοποιητικά των προσφορών τους ή να παράσχουν διευκρινίσεις επί αυτών. Οι διευκρινίσεις ή 
συμπληρώσεις αυτές έχουν να κάνουν με τα υποβληθέντα πιστοποιητικά ή έγγραφα που αφορούν την προσωπική 
κατάσταση του προσφέροντος, την άδεια άσκησης της επαγγελματικής του δραστηριότητος, την οικονομική και 
χρηματοοικονομική του επάρκεια, τις τεχνικές ή και επαγγελματικές του ικανότητες, τα πρότυπα εξασφάλισης της 
ποιότητας και τα πρότυπα της περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Π.Δ. 60/07 
(συμπληρωματική τεκμηρίωση και πληροφορίες). Στην περίπτωση αυτή οι διευκρινίσεις ή οι συμπληρώσεις αυτές 
είναι υποχρεωτικές και δεν θεωρούνται αντιπροσφορά. Επισημαίνεται ότι οι διευκρινήσεις δεν επιτρέπεται να 
άγουν καθοιονδήποτε τρόπο σε ουσιώδη μεταβολή στοιχείων της ήδη υποβληθείσας προσφοράς ενώ οι 
συμπληρώσεις θα αφορούν μόνο στο περιεχόμενό της και σε καμία περίπτωση δεν θα αφορούν στην εκ των 
υστέρων προσκόμιση πρόσθετων δικαιολογητικών. Δηλαδή οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν και να 
διευκρινίσουν έγγραφα και στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί με την προσφορά της, αλλά δεν μπορούν να 
υποβάλλουν έγγραφα που θα έπρεπε να είχαν εξ αρχής υποβληθεί. Σαν ’’διευκρίνιση’’ νοείται η χορήγηση 
λεπτομερειών και αποσαφηνίσεων, που επιτρέπουν την περιγραφή ή τον καθορισμό με μεγαλύτερη ευκρίνεια και 
ακρίβεια εγγράφων που ήδη υπεβλήθησαν. Σαν ’’συμπλήρωση’’ νοείται η κατάθεση νέων συμπληρωματικών 
στοιχείων τα οποία δεν ήταν διαθέσιμα προηγουμένως, εφόσον αποδεικνύουν σε συνδυασμό με ήδη υποβληθέντα 
στοιχεία των άρθρων 13 και 14 του παρόντος παραρτήματος, την συνδρομή κάποιας από τις προϋποθέσεις των 
δικαιολογητικών συμμετοχής ή/και των εγγράφων τεχνικής προσφοράς. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται από 
τους προσφέροντες λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία ζητήθηκαν. 
Διευκρινίσεις που δίδονται αυτοβούλως από τους συμμετέχοντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη της προθεσμίας 
υποβολής των προσφορών τους δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
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Άρθρο 12ο 
Αξιολόγηση προσφορών 

Για την τελική επιλογή του προμηθευτή θα ληφθούν υπόψη : α) η συμφωνία με τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης, β) ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε, γ) η τιμή της προσφοράς. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με τη χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων 
οι προσφορές έχουν κριθεί αποδεκτές με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή και που είναι σύμφωνες με τους όρους και 
τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό θα δώσει αναλυτικές, ακριβείς και σαφείς απαντήσεις για τα παραπάνω 
όπως και κάθε άλλη πληροφορία, για να εκτιμηθούν από την επιτροπή διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

Αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης ή από σημεία των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν 
χαρακτηρισθεί στη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη της προσφοράς. 

Άρθρο 13ο 
Έγκριση διαγωνισμού 

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση όργανο με γνωμοδότηση του της την Οικονομική Επιτροπή, προτείνει : 
Α) Την κατακύρωση της προμήθειας για μία ή περισσότερες Ομάδες Ειδών που προσφέρει κάθε 

διαγωνιζόμενος. 
Β) Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων 

της διακήρυξης. 
Γ) Τη χορήγηση εξουσιοδότησης στην ενδιαφερόμενη υπηρεσία για να προβεί στη πραγματοποίηση της 

προμήθειας, όταν έχει γίνει κατακύρωση της προμήθειας σύμφωνα με τη περίπτωση α της παραγράφου αυτής. 
Δ) Τη κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφόσον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσότερων 

μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή τη διενέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών για την επιλογή 
προμηθευτή. 

Το πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού μαζί με την απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής 
υποβάλλεται στη Περιφέρεια για την κατά Νόμο έγκριση. 

Ακύρωση του διαγωνισμού επιτρέπεται λόγω παράτυπου διεξαγωγής αυτού ή αν αποδεδειγμένα προκύπτει 
συνεννόηση ή συμπαιγνία των διαγωνιζομένων. 

Επανάληψη της δημοπρασίας επιτρέπεται μόνο μετά την ακύρωση ή την μη έγκριση. 
Επίσης η δημοπρασία μπορεί να επαναληφθεί για μια ακόμα φορά λόγω ασύμφορου το οποίο κρίνεται με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λέσβου. 
Άρθρο 14ο 

Χρονική ισχύς προσφορών 
Οι προσφορές για όσους έχουν λάβει μέρος και δεν αποκλείστηκαν από τη δημοπρασία θεωρούνται ότι 

ισχύουν για ένα τρίμηνο από την ημέρα του διαγωνισμού. 
Κατά το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές ο Δήμος μπορεί να καλέσει οποιοδήποτε διαγωνισθέντα για να 

υπογράψει σύμβαση προμήθειας με τους όρους τα παρούσας διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων. 
Ο διαγωνιζόμενος δεν μπορεί κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς του να επιζητήσει την ακύρωση 

αυτής ή την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής ή οποιαδήποτε μεταβολή των όρων προερχόμενη από 
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. 

Άρθρο 15ο 
Έκπτωση αναδόχου 

   Για την έκπτωση του αναδόχου ισχύουν τα αναφερόμενα στη γενική συγγραφή υποχρεώσεων. 
Άρθρο 16ο 

Τιμή προσφοράς – Χρόνος παράδοσης 
 Α) Η προσφερόμενη τιμή θα αναφέρεται για μεταφορά και παράδοση στις αποθήκες του Δήμου Λέσβου 
και του ΝΠΔΔ, θα δίνεται σε ΕΥΡΩ και θα καλύπτει τα εξής: 

1. Τιμή των προσφερόμενων ειδών απαλλαγμένη από Φ.Π.Α. και λοιπές επιβαρύνσεις. Ιδιαίτερα επισημαίνεται 
η υποχρέωση πληρωμής των εξόδων δημοσίευσης (εξολοκλήρου ή μέρος αυτών ανάλογα με το μέρος των ειδών 
που αναλαμβάνει να προμηθεύσει) από τον προμηθευτή ποσού 300,00 € περίπου. 

2. Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνεται η προσφορά, βαρύνει τον Δήμο. 
3. Συνολική προσφερόμενη τιμή. 

 Β) Ο χρόνος παράδοσης των ειδών ορίζεται μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Θα παραδίδονται τμηματικά στις 
αποθήκες του Δήμου Λέσβου, μετά από εντολή προμήθειας υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο υπάλληλο και η 
παράδοση δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 15 ημερολογιακές ημέρες από την επίδοση της εντολής προμήθειας. 

Άρθρο 17ο 
Προσωρινή – Οριστική παραλαβή 

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή παραλαβής Προμηθειών του Δήμου και ανάλογη 
Επιτροπή που θα ορίσει το Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου. 
 Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής θα συνταχθεί κατόπιν μακροσκοπικού ελέγχου. 
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 Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. 
Άρθρο 19ο 

Δημοσιεύσεις – Συμβατικοί όροι της Δημοπρασίας 
 1.Αντίγραφα της διακήρυξης και της μελέτης βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων κατά τις 
εργάσιμες μέρες και ώρες, στην έδρα του Δήμου Λέσβου (Ελ. Βενιζέλου 13-17 / Μυτιλήνη), από το γραφείο 
προμηθειών. 
 2.Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί άπαξ σε μία τοπική εφημερίδα ημερήσια ή εβδομαδιαία και θα 
αναρτηθεί στο πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. Οι ανωτέρω δημοσιεύσεις θα λάβουν χώρα τουλάχιστον πέντε 
(5) ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσης. 
 3.Τα έξοδα δημοσίευσης του διαγωνισμού, βαρύνουν τον ανάδοχο (ή κατ’ αναλογία τους αναδόχους). 
 

Οκτώβριος 2014 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 
 
 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ & TOY Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ- 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                        ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΠΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ             ΛΕΣΒΟΥ  

                                                                                   
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ :  65.364,42 ΕΥΡΩ 

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο της προμήθειας 
Η παρούσα συγγραφή αφορά την προμήθεια, με δημόσιο πρόχειρο διαγωνισμό και κριτήριο κατακύρωσης τη 

χαμηλότερη τιμή, γάλακτος εβαπορέ μη ζαχαρούχο για το προσωπικό του Δήμου Λέσβου και του ΝΠΔΔ 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου. 
 

Άρθρο 2ο 
Απαντήσεις στα τεχνικά στοιχεία 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις προδιαγραφές της παρούσας στις οποίες θα πρέπει να 
δώσουν πλήρεις και σαφείς απαντήσεις. Επίσης θα πρέπει να δοθούν πλήρη στοιχεία, για να μπορέσει η επιτροπή 
να προβεί σε σωστή αξιολόγηση των προσφορών. 

Άρθρο 3ο 
Χρόνος και τόπος παράδοσης 

Παραλαβή υλικών 
Η παραλαβή και ο χρόνος των υλικών ρυθμίζονται σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 29 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει ως εξής: 
Τόπος παράδοσης: Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά μετά από εντολή προμήθειας υπογεγραμμένη από 
τον αρμόδιο υπάλληλο. Τόπος παράδοσης θα είναι η αποθήκη του Δήμου Λέσβου στην έδρα του Δήμου και η 
αποθήκη του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου. 
 Τρόπος παράδοσης: Η παράδοση θα γίνεται με ευθύνη του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά μέσα. 
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων, ούτε όλα τα υλικά – είδη, που 
αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. 
Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων και των υλικών – ειδών, ο μειοδότης 
υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του δήμου. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να 
ικανοποιήσει το αίτημα του Δήμου, με την ίδια ακριβώς τιμή με αυτή της προσφοράς του. 
Μετά την επίδοση του δελτίου παραγγελίας, η παράδοση της αιτούσας προμήθειας από τον ανάδοχο δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τις 15 ημερολογιακές ημέρες. 
Επειδή η παράδοση των υλικών θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου, θα 
εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή μετά από την παράδοση των ειδών. Μετά από την παραλαβή των υπό 
προμήθεια ειδών, την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή, την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και 
την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από την υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Δήμος Λέσβου 
υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα στο νόμιμο χρονικό διάστημα. 
 

Άρθρο 4ο 
Σύμβαση 

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την κατά νόμο έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να 
προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης 
αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών, επειδή η 
παράδοση θα είναι τμηματική αρχίζει να υπολογίζεται από την ημερομηνία επίδοσης του σχετικού δελτίου 
παραγγελίας. Εφόσον η σύμβαση υπογράφεται πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών που 
αναφέρεται παραπάνω, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται από την ημερομηνία επίδοσης του σχετικού δελτίου 
παραγγελίας. 

Άρθρο 5ο 
Άρνηση υπογραφής της Σύμβασης και συνέπεια αυτής 

Αν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται 
έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ του Δήμου Λέσβου και επιβάλλονται στον 
προμηθευτή όσα ορίζονται στο άρθρο 35 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. 
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Άρθρο 6ο  

Χρόνος Λήξης Προϊόντος  
Ο χρόνος λήξης του προϊόντος, μετρούμενος από την ημερομηνία παράδοσης, θα καθοριστεί με την προσφορά 

των διαγωνιζομένων και δεν θα είναι μικρότερος των 8 μηνών τουλάχιστον από την προσωρινή παραλαβή 

του εκτός ψυγείου. 

Άρθρο 7ο 
Ποινικές ρήτρες-έκπτωση του αναδόχου 

Αν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης των υλικών, μπορεί να 
επιβληθούν, σε βάρος του αναδόχου, οι κυρώσεις και το πρόστιμο που αναφέρονται στα άρθρα 27, 33 και 35 της 
11389/93 Υπουργικής Απόφασης. 

Άρθρο 8ο 
Φόροι, τέλη, κρατήσεις, εξοφλητικός λογαριασμός 

  Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα τέλεσης 
του διαγωνισμού. 

Επειδή η παράδοση των υλικών θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου, θα 
εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή μετά από την παράδοση των ειδών. Μετά από την παραλαβή των υπό 
προμήθεια ειδών, την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή, την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών και 
την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από την υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο Δήμος Λέσβου 
υποχρεούται να εξοφλεί τον προμηθευτή μέσα στο νόμιμο χρονικό διάστημα. 

 
Άρθρο 9ο  

Επίλυση διαφορών 
       Οι διαφορές που θα εμφανιστούν από την εφαρμογή της παρούσας σύμβασης προμήθειας, επιλύονται 
σύμφωνα με το άρθρο 40 της 11389/93 Υπουργικής Απόφασης. 

 
Άρθρο 10ο 

Πλημμελής κατασκευή 
Αν η κατασκευή των ειδών δεν ανταποκρίνονται στους όρους της Σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα βελτιώσει ή να τα αντικαταστήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
Αν στο χρόνο εγγύησης εμφανιστεί έλλειψη μιας ιδιότητας που συμφωνήθηκε ή ελαττώματα που δεν 

μπορούσαν να γίνουν αντιληπτά κατά την παραλαβή ο Δήμος μπορεί να επιδιώξει την αντικατάσταση των υλικών 
ή τμήμα αυτών με άλλο καινούργιο ιδίων προδιαγραφών. 

Ισχύουν γενικώς τα άρθρα 28 έως και 34 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 

Άρθρο 11ο 
Τρόπος πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών στο προμηθευτή θα γίνει ως εξής: Επειδή η παράδοση των υλικών θα είναι 
τμηματική, σύμφωνα με τις προκύπτουσες ανάγκες του Δήμου και του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & 
Αλληλεγγύης, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή μετά από την παράδοση των ειδών. Μετά από την 
παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, την έκδοση του τιμολογίου του προμηθευτή, την προσκόμιση των νόμιμων 
δικαιολογητικών και την ολοκλήρωση κάθε νόμιμου ελέγχου από την υπηρεσία του Επιτρόπου Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, ο Δήμος Λέσβου και το ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, υποχρεούται να εξοφλεί τον 
προμηθευτή μέσα στο νόμιμο χρονικό διάστημα. 

Άρθρο 12ο  
Συμφωνία με τεχνικές προδιαγραφές – Τεχνικά στοιχεία – Πρόσθετα στοιχεία 

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη περιγραφή, προσπέκτους στα Ελληνικά και ότι είναι 
απαραίτητο για την αξιολόγηση των προσφορών. 

 
           

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

  Μυτιλήνη, 15/10/2014 

 

 H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

   

 
                           ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΛΕΤΣΑ                                                         ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ & TOY Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ- 
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ                                        ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΠΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ             ΛΕΣΒΟΥ  

                                                                                   
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ :  65.364,42  ΕΥΡΩ 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια γάλακτος πλήρες εβαπορέ μη ζαχαρούχο για το προσωπικό του 

Δήμου Λέσβου και του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου και συντάχθηκε με βάση τα 
αιτήματα που υπέβαλαν οι υπηρεσίες του Δήμου και του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου 
Λέσβου. 
Σκοπός 

Η προδιαγραφή αυτή αποσκοπεί στον καθορισμό των απαιτήσεων του Δήμου Λέσβου, για την 

προμήθεια γάλακτος συμπυκνωμένου (εβαπορέ) , μη ζαχαρούχου, αποστειρωμένου, από το ελεύθερο 

εμπόριο. 

Ορισμός 

Συμπυκνωμένο γάλα (εβαπορέ) είναι ένα είδος μη ζαχαρούχου συμπυκνωμένου γάλακτος, μερικά 

αφυδατωμένου, του οποίου η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά είναι περίπου 7,5 % και σε ολικό 

στερεό υπόλειμμα γάλακτος τουλάχιστον 25 % , (Οδηγία 2001/114/ΕΚ, ΚΤΠ άρθρο 80α).  

Απαιτήσεις Δήμου Λέσβου και Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου 

Η πρώτη ύλη (νωπό γάλα αγελαδινής προέλευσης) για την παρασκευή του συμπυκνωμένου γάλακτος 

να πληροί τις απαιτήσεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και να έχει την απαραίτητη 

ποιότητα σε φυσικοχημικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά, ώστε να δώσει ένα άριστο προϊόν ( 

συμπυκνωμένο γάλα), χωρίς ελαττώματα. 

Να έχει υποστεί θερμική επεξεργασία και αποστείρωση. 

Να έχει ελαφρώς κρεμώδη σύσταση, να είναι ομοιογενές (χωρίς κοκκώδεις ή άλλες αποθέσεις) και το 

λίπος του να μην διαχωρίζεται σε ιδιαίτερο στρώμα, μέσα στα κουτιά.  

Να είναι απαλλαγμένο από ξένες ύλες. 

Να μην παρουσιάζει κροκίδωση ή πήξη του περιεχομένου, ιζήματα στον πυθμένα των συσκευασιών, 

αποχωρισμό του λίπους ή ενδείξεις σήψης.  

Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες του, πρέπει να είναι άψογοι, χωρίς να παρέχουν ενδείξεις για ατελή 

επεξεργασία ή χρησιμοποίηση ακατάλληλων πρώτων υλών.  

Να έχει ευχάριστη υπόγλυκη γεύση, τη χαρακτηριστική οσμή του αφυδατωμένου γάλακτος και το 

χρώμα του να είναι λευκό ή υπόλευκο.  

Η κατά βάρος περιεκτικότητα σε λιπαρά να είναι περίπου 7,5 %, (ΚΤΠ άρθρο 80α, ΟΔΗΓΙΑ 

2001/114/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ). 

Το ολικό στερεό υπόλειμμα γάλακτος να είναι τουλάχιστον 25 %, (ΚΤΠ άρθρο 80α, ΟΔΗΓΙΑ 

2001/114/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ). 

Η Ολική οξύτητα να είναι μεταξύ 6 και 8 βαθμών SOXHLET-HENCKEL, μετά από αραίωση για 

παρασκευή προϊόντος που αντιστοιχεί με το νωπό φυσικό γάλα (ΚΤΠ άρθρο 80).  

Το pH, να είναι μεταξύ 6 και 6,8 μετά από αραίωση για παρασκευή προϊόντος, που αντιστοιχεί στο 

νωπό γάλα (ΚΤΠ άρθρο 80). 

Απαγορεύεται η ύπαρξη κατάλοιπων φυτοφαρμάκων, εντομοκτόνων ή άλλων επιμολυντών πέραν των 

ορίων που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις της κοινοτικής και ελληνικής νομοθεσίας, κατά το 

χρόνο παραλαβής του εφοδίου (Οδηγία 86/363/ΕΟΚ).  
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Απαγορεύεται η ύπαρξη βαρέων μετάλλων πέραν των ορίων που προβλέπονται από τις σχετικές 

διατάξεις της κοινοτικής και ελληνικής νομοθεσίας, κατά το χρόνο παραλαβής του εφοδίο υ 

(Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1881/2006). 

Απαγορεύεται η ύπαρξη κασσίτερου (ανόργανου) πέραν των ορίων που προβλέπονται από τις σχετικές 

διατάξεις της κοινοτικής και ελληνικής νομοθεσίας, κατά το χρόνο παραλαβής του εφοδίου 

(Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1881/2006, Οδηγία 2004/16/ΕΚ). 

Απαγορεύεται η παρουσία διοξινών και των παρόμοιων με τις διοξίνες PCB, πέραν των ορίων που 

καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας κοινοτικής και ελληνικής νομοθεσίας, κατά τον 

χρόνο παραλαβής του εφοδίου (Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1881/2006). 

Απαγορεύεται η παρουσία Μυκοτοξίνων (αφλατοξίνες Μ1), πέραν των ορίων που καθορίζονται από τις 

σχετικές διατάξεις της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας , κατά το χρόνο παραλαβής 

του εφοδίου (Κανονισμός ΕΚ αριθ. 1881/2006).  

Επιτρέπεται η προσθήκη βιταμινών με την επιφύλαξη των διατάξεων για τη διαθρεπτική επισήμανση 

των τροφίμων (ΚΤΠ άρθρο 80α).  

Απαγορεύεται να περιέχει χρωστικές ουσίες (ΚΤΠ άρθρο 80α).  

Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων ( ΚΤΠ άρθρο 80α).  

Απαγορεύεται η παρουσία καταλοίπων κτηνιατρικών φαρμάκων, αντιμικροβιακών παραγόντων, πέραν 

των ορίων που καθορίζονται από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής 

Νομοθεσίας , κατά το χρόνο παραλαβής του εφοδίου (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΟΚ αριθ. 2377/90 ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ). 

Η επιχείρηση παραγωγής, συσκευασίας και τυποποίησης του γάλακτος να διαθέτει άδεια λειτουργίας 

καθώς να έχει αναπτύξει και να εφαρμόζει σύστημα HACCP, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Συσκευασία. 

Το προϊόν θα συσκευάζεται και θα παραδίνεται στην Υπηρεσία σε αεροστεγώς κλεισμένα λευκοσιδηρά 

κουτιά, σχήματος κυλινδρικού και χωρητικότητας σε καθαρό βάρος περίπου 0,400 χιλιόγραμμων, με 

ανοχή βάρους 1% επί έλαττον (Άρθρο 294 Κωδικοποίηση Αγορανομικής Διάταξης 14/89) ή με ανοχή 

βάρους σύμφωνα με την ΟΔΗΓΙΑ (75/106/ΕΟΚ) της 19ης Δεκεμβρίου 1974 περί προσεγγίσεως των 

νομοθεσιών των Κρατών μελών των αναφερομένων στην προσυσκευασία κατ' όγκο ορισμένων 

προσυσκευασμένων υγρών. 

Τα λευκοσιδηρά κουτιά του συμπυκνωμένου γάλακτος, να μην παρουσιάζουν κανένα κρίσιμο ελάττωμα 

και ουσιώδη ελαττώματα. 

Κρίσιμα ελαττώματα, είναι τα ελαττώματα που μπορούν να καταστήσουν το προϊόν επικίνδυνο για τον 

καταναλωτή ή οπωσδήποτε να επηρεάσουν σοβαρά τη χρησιμότητά του για τον σκοπό που 

προορίζεται. Σαν τέτοια θεωρούνται: Οι μεταβολές του σχήματος των λευκοσιδηρών κουτιών, εκτός 

των προερχομένων από εξωτερικές επιδράσεις, η έλλειψη στεγανότητας στις συρραφές, οι διαβρώσεις 

και η έντονη και εκτεταμένη σκουριά που δεν εξαλείφεται με τριβή (ΤΕ -35-302). 

Ουσιώδη ελαττώματα, είναι αυτά που δεν εμπίπτουν στα κρίσιμα ελαττώματα αλλά μπορούν να 

επηρεάσουν την υγιεινή και ποιοτική κατάσταση του προϊόντος. Σαν τέτοια θεωρούνται: Οι διατρήσεις 

από μηχανικά αίτια, οι κακώσεις στις συρραφές, η εξαλειφόμενη με τριβή σκουριά (ΤΕ -35-302). Τα 

ουσιώδη ελαττώματα δεν υπολογίζονται ανά κουτί αλλά αθροιστικά.  

Τα κουτιά πρέπει να σφραγίζονται, μετά την πλήρωσή τους, εν θερμώ ή υπό κενό και να μην 

υπερπληρώνονται. 

Τα λευκοσιδηρά κουτιά θα συσκευάζονται ανά 48 τεμάχια μέσα σε χαρτοκιβώτια.  

Επισημάνσεις 

Σε κάθε κουτί πρέπει να γράφονται στα Ελληνικά, έκτυπα ή με ανεξίτηλη μελάνη στο μέταλλο ή σε 

χάρτινη ή πλαστική ταινία που περιβάλλει το σώμα του κουτιού και δεν αποκολλάται εύκολα, κατ' 
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ελάχιστο οι παρακάτω ενδείξεις (σε συμφωνία με τα αντίστοιχα άρθρα του Κώδικα Τροφίμων - Ποτών 

και Αντικειμένων Κοινής Χρήσεως): 

1. Η κατηγορία και το είδος του γάλακτος. Η ονομασία του προϊόντος.  

2. Το όνομα, η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή η έδρα της επιχείρησης.  

3. Το ποσοστό λιπαρών ουσιών γάλακτος, εκφρασμένο σε βάρος σε σχέση προς το τελικό προϊόν, 

να είναι τουλάχιστον 4gr/100ml όταν είναι στη μορφή έτοιμο για κατανάλωση μετά από 

αραίωση με ισόποση ποσότητα νερού. 

4. Ο Κωδικός Καταλληλότητας ( σήμα). 

5. Οι Οδηγίες Χρήσης και ο τρόπος αραίωσης.  

6. Η Διαθρεπτική Επισήμανση που πρέπει να είναι ανά 100ml έτοιμου για κατανάλωση γάλακτος 

(μετά από αραίωση ένα προς ένα)  ως εξής: 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ≥ 70 kcal 

ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ ≥ 3,4 gr 

ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ ≥ 4,9 gr 

ΛΙΠΑΡΑ ≥ 3,5 gr 

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ≥ 125 mg 

ΦΩΣΦΟΡΟΣ ≥ 102 mg 

ΒΙΤΑΜΙΝΗ Β2 ≥ 0,12 mg 

 

7. Το καθαρό περιεχόμενο του συμπιεσμένου γάλακτος που πρέπει να είναι τουλάχιστον 385 gr. 

8. Η χρονολογία ελάχιστης διάρκειας του προϊόντος θα είναι 8 μήνες τουλάχιστον από την 

προσωρινή παραλαβή του εκτός ψυγείου. 

9. Λοιπές υποχρεωτικές ενδείξεις προβλεπόμενες από ισχύουσα Νομοθεσία  

 

Έναντι της αποδείξεως των ανωτέρω στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς θα περιέχεται υπεύθυνη δήλωση 

του προμηθευτή ότι πληρούνται τα ανωτέρω καθώς και φωτογραφία της ετικέτας της συσκευασίας του 

συμπυκνωμένου γάλακτος όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία της παραγράφου ‘Επισημάνσεις’ της παρούσης. 

Ο Δήμος Λέσβου και του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Λέσβου,  
διατηρούνί το δικαίωμα αυξομειώσεων των ποσοτήτων γάλατος που θα παραλαμβάνει έως και 30%. 
Επίσης διατηρεί το δικαίωμα παράτασης του συμβατικού χρόνου έως και δύο (2) μήνες.  

Ο προμηθευτής θα παραδίδει τις ποσότητες που θα του ζητούνται από την υπηρεσία με δικό του προσωπικό 
και μέσα κατά τις ώρες λειτουργίας του Δήμου και του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου 
Λέσβου. 

 

 

 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

   Μυτιλήνη, 15/10/2014 

 

 H ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

   

 
                            ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΛΕΤΣΑ                                                       ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ 
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(1) 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΣΒΟΥ 
 

Απαιτούμενης δαπάνης για την προμήθεια γάλακτος εβαπορέ πλήρες μη ζαχαρούχο. 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ 

(τεμ.) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

χωρίς ΦΠΑ 
σε ευρώ (€) 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
σε ευρώ (€) 

ΦΠΑ 9% 
σε ευρώ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
σε ευρώ (€) 

Γάλα τύπου 
εβαπορέ πλήρες, 

μη ζαχαρούχο 
55.854     

 
Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για ________________ημερολογιακές ημέρες από σήμερα. 
 
Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών καινούργιων, στο Δήμο Λέσβου. 
 
Χρόνος Παράδοσης: ________________________________________________________________________ 
 
Εγγύηση: _______________________________________________ 
 
Επιβαρύνσεις,  Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη 
διακήρυξη της δημοπρασίας. 
 
Λοιπές παρατηρήσεις: 
 

Μυτιλήνη _________________ 
Ο 

 ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

(2) 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 
 

Απαιτούμενης δαπάνης για την προμήθεια γάλακτος εβαπορέ πλήρες μη ζαχαρούχο. 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΣΕ ΚΟΥΤΙΑ 

(τεμ.) 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
ΑΝΑ ΤΕΜΑΧΙΟ 

χωρίς ΦΠΑ 
σε ευρώ (€) 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
σε ευρώ (€) 

ΦΠΑ 9% 
σε ευρώ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
σε ευρώ (€) 

Γάλα τύπου 
εβαπορέ πλήρες, 

μη ζαχαρούχο 
6.954     

 
 
Ισχύς προσφοράς: Η παρούσα προσφορά ισχύει για ________________ημερολογιακές ημέρες από σήμερα. 
 
Παράδοση : Η δοθείσα τιμή ισχύει για παράδοση των ειδών καινούργιων, στο Δήμο Λέσβου. 
 
Χρόνος Παράδοσης: ________________________________________________________________________ 
 
Εγγύηση: _______________________________________________ 
 
Επιβαρύνσεις,  Κρατήσεις: Η Εταιρία μας επιβαρύνεται με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις σύμφωνα με τη 
διακήρυξη της δημοπρασίας. 
 
Λοιπές παρατηρήσεις: 
 

Μυτιλήνη _________________ 
Ο 

 ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         


