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                ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ » 

                                                              Κωδικός   CPV     03333000-4    
∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 
Ο ∆ήµαρχος ∆ράµας έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
  

1. την 11389/1993 (Ενιαίος κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης )απόφαση Υπουργού Εσωτερικών.  

2. της αριθµ. 53361 (παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους 
των ΟΤΑ και µέτρα προληπτικής ιατρικής ) , αριθµ φύλλου 1503 τεύχος 
Β /11-10-2006  κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών – 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης - Οικονοµίας και Οικονοµικών, 
Εσωτερικών – Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας . 

      3. Το αριθµ. 43602/17-08-2011 υπηρεσιακό σηµείωµα του Τµήµατος 
Προσωπικού  

προκηρύσσει  ανοικτό  µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές ,για 
την ανάδειξη �ροµηθευτή  γάλακτος για το εργατοϋ�αλληλικό �ροσω�ικό  του 
∆ήµου ∆ράµας για το έτος 2012. 
 
Άρθρο 1ο  
 
∆απάνη   
 
Η εκτιµούµενη προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των σαράντα  
τεσσάρων   χιλιάδων εννιακοσίων  ευρώ  (44.900,00) µη 
συµπεριλαµβανοµένης της δαπάνης  του  Φ.Π.Α. για το ∆ήµο ∆ράµας .   

   Ο διαγωνισµός αφορά την �ροµήθεια λευκού φρέσκου �λήρους  
�αστεριωµένου αγελαδινού γάλακτος  45.980 κουτιών , σε χάρτινη 
συσκευασία του ενός (1) λίτρου   (190 εργαζόµενοι Χ 22 κουτιά ανά άτοµο= 
4.180 κουτιά χ 11 µήνες = 45.980,00 κουτιά ) 
    Η δαπάνη βαρύνει τους  κωδικούς: 15.6061 , 20.6061 , 30.6061 - 
45.6061 του προυπολογισµού του ∆ήµου ∆ράµας , οικ. έτους 2012 µε το  
ποσό των σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων ευρώ µη  
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  µε τίτλο : «Λοιπές παροχές προσωπικού 
(ένδυση –υπόδηση –γάλα κλπ ΚΥΑ)». 
    
  Οι ποσότητες είναι ενδεικτικές και θα απορροφηθούν όσες είναι 
απαραίτητες,  ενώ θα υπάρχει δυνατότητα αυξοµείωσης της ποσότητας  
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,χωρίς απαίτηση του µειοδότη για αναπροσαρµογή των τιµών 
προσφοράς .  
 
Άρθρο 2ο 
 
Πληροφορίες  
 
          Η διακήρυξη µπορεί να ζητηθεί  από το Τµήµα  Προµηθειών  του ∆ήµου 
∆ράµας   Οδός  Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου γωνία (2ος όροφος) τηλ. 2521 350 
630 κ. Μιλτιάδης Μελιάδης  . 
 
 
 
Άρθρο 3ο  
 
Ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού. 
 
 

O διαγωνισµός  θα γίνει στο κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας , σε ηµέρα 
και ώρα που θα καθοριστεί µε την περίληψη της διακήρυξης . Τόπος 
διενέργειας του διαγωνισµού  ορίζεται το ∆ηµοτικό κατάστηµα ∆ράµας  , οδός 
Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου γωνία  , αίθουσα δηµοπρασιών  (2ος όροφος) .   
 
 
 
Άρθρο 4ο  
 
Γλώσσα 
 
         Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια  του διαγωνισµού και 
την συµµετοχή σ΄ αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.  
 
 
Άρθρο 5ο  
 
Προέλευση 
 
         Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν  επιχειρήσεις 
προµηθειών συναφών  ειδών. 
 
 
Άρθρο 6ο  
 
∆ικαιολογητικά συµµετοχής  
 
               ∆εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται αναγνωρισµένοι προµηθευτές  οι 
οποίοι πρέπει να προσκοµίσουν, επί ποινή αποκλεισµού, τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά συµµετοχής: 

1) Πιστοποιητικό  του    Επιµελητηρίου   στο οποίο είναι γραµµένοι 
,έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου , προ της ηµεροµηνίας διενέργειας 
του διαγωνισµού  ,περί της  ιδιότητάς τους.  

2) Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας για συµµετοχή στο 
διαγωνισµό (∆ΟΥ) 

3) Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας (ΙΚΑ) 

4) Βεβαίωση µη οφειλής στο ∆ήµο ∆ράµας  
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5) Απόσπασµα  ποινικού  µητρώου  του  τελευταίου  τριµήνου από το 
οποίο  να  προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκηµα σχετικό 
µε την  άσκηση  της  επαγγελµατικής  τους δραστηριότητας 
(απαιτείται µόνο για φυσικά πρόσωπα ) .  

6) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής(µεταγενέστερο της δηµοσίευσης του διαγωνισµού στις 
εφηµερίδες )  από το οποίο   να   προκύπτει   ότι  δεν  τελούν : 

       α)υπό πτώχευση  
       β)υπό  εκκαθάριση  
       γ)υπό διαδικασία  κήρυξης σε πτώχευση  
       δ) δεν έχει λυθεί η εταιρεία . 
       Στις περιπτώσεις που δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά από 
δικαστική η διοικητική αρχή που είναι αρµόδια ,σύµφωνα µε την 
εσωτερική νοµοθεσία της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση , ο 
συµµετέχων καταθέτει ένορκη βεβαίωση ενώπιον δικαστικής η διοικητικής 
αρχής η συµβολαιογράφου  , η  οποιασδήποτε άλλης αρµόδιας Αρχής της  
χώρας , στην οποία θα βεβαιώνεται η αδυναµία έκδοσης από τις 
παραπάνω αρχές των παραπάνω πιστοποιητικών και ότι ο ίδιος δεν τελεί 
υπό κατάσταση η διαδικασία που θα πιστοποιούσε τα µη εκδιδόµενα 
παραπάνω πιστοποιητικά . Σε χώρα που δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση , δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση , 
νοµίµως θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής.  
 
 

7) Εγγυητική  επιστολή  αναγνωρισµένης  τράπεζας, ποσού 2.245,00 € 
, στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα ακόλουθα: 
i. η ηµεροµηνία έκδοσης 

ii. ο εκδότης 

iii. ο οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο 
απευθύνεται (∆ήµος ∆ράµας) 

iv. ο αριθµός της εγγύησης 

v. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

vi. η πλήρης επωνυµία και η διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ 
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 

vii. η σχετική διακήρυξη και η ηµεροµηνία του διαγωνισµού 

viii. ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε 
εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της 
διζήσεως 

ix. ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του ΟΤΑ που 
διενεργεί το διαγωνισµό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρους του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε 
τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση 

x. ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου 

xi. η ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η εγγύηση 
πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη 
του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη 

xii. ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην 
παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο 
της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί το διαγωνισµό. Το 
σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία 
λήξης της εγγύησης 
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      Προσφορές  χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα 
ανωτέρω εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαµβάνονται 
υπ' όψη. 
 
 
 

8) Υ�εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ό�ου θα αναγράφεται η δέσµευση του 
�ροµηθευτή ότι θα �αραδίδει τις ζητούµενες α�ό την υ�ηρεσία �οσότητες 
γάλακτος σε θέσεις και ηµεροµηνίες κατά �ερί�τωση. 

9) Οι ανώνυµες  εταιρείες εκ�ροσω�ούνται α�ό µέλος του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου η α�ό άλλο νόµιµα εξουσιοδοτούµενο �ρόσω�ο ,το ο�οίο 
καταθέτει κατά την ηµέρα της δηµο�ρασίας �ρακτικό του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου της εταιρείας ,  µε το ο�οίο εγκρίνεται η συµµετοχή αυτής στο 
διαγωνισµό , για την ανάληψη της δηµο�ρατούµενης �ροµήθειας και 
ορίζει τον εκ�ρόσω�ο αυτής . 

10) Οι Ο.Ε. , Ε.Ε , και Ε.Π.Ε   εκ�ροσω�ούνται  α�ό το διαχειριστή τους  η α�ό 
άλλο νόµιµα  εξουσιοδοτηµένο �ρόσω�ο .  

11) Πλήρη τεχνική �εριγραφή  του �ροϊόντος . 

12) ∆είγµατα    

      

       
 Η µη  υποβολή  οποιουδήποτε  από  τα  παραπάνω δικαιολογητικά 
επιφέρει αυτοδίκαια τον αποκλεισµό του διαγωνιζοµένου. 
 
 
Άρθρο 7ο  
 
Τρόπος κατάθεσης προσφορών 
 
1. Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στον διαγωνισµό πρέπει να καταθέσουν 

έγγραφες προσφορές µέσα στην προθεσµία που ορίζεται από την σχετική 
διακήρυξη . 

2. Οι προσφορές επιδίδονται στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού την 
ηµέρα και ώρα που ορίζονται στη διακήρυξη . 

3. Οι προσφορές µπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε 
οποιοδήποτε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη 
όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την 
προηγούµενη του διαγωνισµού. 

4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά αποστελλόµενες 
προσφορές δεν πληρούν τα οριζόµενα από τις διατάξεις των προηγουµένων 
παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαµβάνονται υπόψη. 

5. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο πριν 
την διενέργεια του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται 
στα αρµόδια όργανα που παραλαµβάνουν τις προσφορές προ τις εκπνοής 
της προθεσµίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειµένου να 
αποσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες που κατατέθηκαν µε την 
προαναφερόµενη διαδικασία. Επίσης επιστρέφονται χωρίς να 
αποσφραγιστούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην 
υπηρεσία µε οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσµα. 
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Άρθρο 8ο  
 
Προσφορές  
 
 Οι προσφορές  υποβάλλονται σε δύο αντίγραφα µέσα σε φάκελο 
καλά σφραγισµένο, ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο 
παραπάνω άρθρο 8 της παρούσης. 
Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές. Μέσα στο 
φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία 
και η εγγύηση συµµετοχής. Στον φάκελο κάθε �ροσφοράς �ρέ�ει να 
αναγράφονται  ευκρινώς: α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα, β) ο 
�λήρης τίτλος της υ�ηρεσίας �ου διενεργεί την �ροµήθεια [∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ], γ) ο 
αριθµός της διακήρυξης  δ) η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού και ε) τα 
στοιχεία του διαγωνιζοµένου. 
1.  Τα τεχνικά, στοιχεία της προσφοράς, τοποθετούνται σε ξεχωριστό 

σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς µε την ένδειξη 
‘‘ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’. 

2. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινής 
απορρίψεως ,σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο επίσης µέσα στον  κυρίως 
φάκελο µε την ένδειξη ‘ ‘ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ’’. 

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

4. 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, 
η δε επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού παραλαµβάνει και αποσφραγίζει 
τις προσφορές και κατά τον έλεγχο καθαρογράφει την τυχόν διόρθωση και 
µονογράφει και σφραγίζει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν 
σ’ αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του 
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

5. Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους 
τους όρους της διακήρυξης, εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του 
ρητά αναφέρει τα σηµεία εκείνα τα ποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην 
περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους 
όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της 
διακήρυξης, προκειµένου να αξιολογηθούν. Μετά την κατάθεση της 
προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε 
διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της 
προσφοράς. ∆ιευκρινίσεις δίνονται από τον προσφεύγοντα  µόνο όταν 
ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού, είτε ενώπιον της είτε ύστερα από 
έγγραφο της υπηρεσίας. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία 
που ζητήθηκαν. 

 
6.       Κατά τη διεξαγωγή του διαγωνισµού είναι δυνατόν να παρίστανται και 
υπάλληλοι του Τµήµατος Προµηθειών καθώς και εκπρόσωπος των εργαζοµένων 
του ∆ήµου  προς διευκόλυνση της διεξαγωγής της. 
 
Άρθρο 9ο  
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Χρόνος ισχύος των προσφορών 
      Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές έως και 31-12-
2012  , καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την 
προσφορά τους . Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του 
προβλεποµένου από την διακήρυξη ,απορρίπτεται ως απαράδεκτη  
 
 
Άρθρο 10ο  
 
Αντιπροσφορές  
 
    Στους διαγωνισµούς δεν γίνονται  δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση 
υποβολής τους απορρίπτεται, ως απαράδεκτες. 
 
 
Άρθρο 11ο  
 
Ενστάσεις προ της υπογραφής της σύµβασης 
 
1. Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας 

διενέργειας του, ή της συµµετοχής προµηθευτή σ’ αυτόν υποβάλλεται 
εγγράφως ως εξής. 
I. 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 λήξεως της προθεσµίας υποβολής των προσφορών, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 13 περ.1α. 

II. Κατά της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν η της νοµιµότητας της 
διενέργειας ως προς την διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης 
των προσφορών κατά την διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του 
διαγωνισµού και µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα .   

2. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους 
προαναφερόµενους λόγους, προ της υπογραφής της σύµβασης δεν γίνονται 
δεκτές. 

 
 
Άρθρο 12ο  
 
Προσφερόµενη τιµή  
 
  Οι συναγωνιζόµενοι θα προσφέρουν σαν οικονοµική προσφορά τιµή ανά κουτί 
λευκού φρέσκου πλήρες παστεριωµένου αγελαδινού γάλακτος  χωρίς τον ΦΠΑ. 
 
Άρθρο 13ο  
 
Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιµών 
 
1. Το αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει 

στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία 
και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο 
παραπάνω όργανο µετά την έναρξη διαδικασίας  αποσφράγισης δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην υπηρεσία για επιστροφή ως 
εκπρόθεσµες. 

2. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παραπάνω διαδικασία που αφορά 
διαγωνισµό που γίνεται µε κριτήριο τη χαµηλότερη  προσφορά: 
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Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος καθώς και ο φάκελος  της τεχνικής 
προσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο 
όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς κατά φύλλο  
Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται  αλλά 
µονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο µέχρι να κριθεί η 
προσφορά εάν είναι σύµφωνη µε την τεχνική περιγραφή της διακήρυξης . 

3. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών το παραπάνω όργανο προβαίνει 
στην καταχώρηση αυτών που υποβάλλουν προσφορές, καθώς και των 
δικαιολογητικών που υπέβαλαν σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και 
σφραγίζει. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις που ορίζονται στο άρθρο 19 
του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
 
Άρθρο 14ο  
 
Αξιολόγηση προσφορών 
1.Κριτήριο επιλογής θα είναι η  χαµηλότερη προσφορά .  
2.Η παράδοση θα γίνεται καθηµερινά στους χώρους των διαφόρων Υπηρεσιών 
του ∆ήµου που θα υποδειχθούν από τον υπεύθυνο της κάθε Υπηρεσίας τις 
ηµέρες και ώρες και στις ποσότητες που ορίζει αυτός σύµφωνα µε τις 
παραγγελίες που δίδονται τουλάχιστον 24 ώρες πρίν και µε µεταφορικό και 
έξοδα του προµηθευτή . 
3. Σε κάθε χώρο ,όπου υπάρχει  ανάγκη θα τοποθετηθούν ψυγεία από την 
προµηθεύτρια εταιρεία για την σωστή διατήρηση των προϊόντων . 
4. Τις ηµέρες των επίσηµων αργιών  του κράτους  η τοπικών αργιών δεν θα 
παραδίδονται ποσότητες γάλακτος . 
5. Ο προµηθευτής πρέπει να παρευρίσκεται ο ίδιος η εξουσιοδοτηµένος 
εκπρόσωπός του  στην παράδοση και παραλαβή των προϊόντων  
6.  Το είδος θα �αραδίδεται έτοιµο �ρος χρήση σε χάρτινη συσκευασία του ενός (1) 
λίτρου .  
 
 
Άρθρο 15ο  
 
∆ηµοσίευση  
    Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δηµοσιευτεί πρίν από την διεξαγωγή του 
διαγωνισµού  από µία φορά σε δύο  (2) ηµερήσιες οικονοµικές   εφηµερίδες  
,σε δύο (2) ηµερήσιες και  µία (1) εβδοµαδιαία νοµαρχιακές  εφηµερίδες καθώς 
και στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβέρνησης .   
 
 
 
Άρθρο 16ο  
Σύµβαση 

 
      Ο ανάδοχος µειοδότης �ου θα αναδειχθεί υ�οχρεούται µέσα σε διάστηµα   δέκα 
(10) ηµερών α�ό την κοινο�οίηση σ' αυτόν του α�οτελέσµατος της  δηµο�ρασίας, να 
�ροσέλθει για την υ�ογραφή της σχετικής σύµβασης,   �ροσκοµίζοντας και 
εγγυητική ε�ιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης   ίσης µε το  10% της  
συνολικής συµβατικής αξίας ,χωρίς το Φ.Π.Α.  
      O  ανάδοχος βαρύνεται µε τις δα�άνες δηµοσίευσης της διακήρυξης .Υ�όκειται 
ε�ίσης σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων φόρους  ,τέλη και κρατήσεις �ου 
ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού ,ήτοι  κρατήσεις  1,5% 
υ�έρ ΤΑ∆ΚΥ  ΤΕΑ∆Υ , 0,50 υ�έρ ΤΑ∆ΚΥ  ΤΠ∆Υ  και φόρος �ροµηθευτών 4%  . 
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      Σε �ερί�τωση �ου ο ανάδοχος δεν θα �ροσέλθει για την υ�ογραφή της  
σύµβασης, κηρύσσεται έκ�τωτος µε α�όφαση του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα 
α�ό γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 
Άρθρο 17ο  
Παραλαβή –κατακύρωση προµήθειας  

    Η �αραλαβή της �ροµήθειας  θα γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 23 του 11389/1993. 
     Η κατακύρωση της �ροµήθειας στον ανάδοχο θα γίνει µε α�όφαση της 
δηµαρχιακής   ε�ιτρο�ής,   ύστερα  α�ό  σχετική  γνωµοδότηση  της  αρµόδιας 
ε�ιτρο�ής.   

 
 

Ο προϊστάµενος  
Τµήµατος Προµηθειών  

 
 
 

Μιλτιάδης Μελιάδης   
 


