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                                                    Δράμας, 9 Οκτωβρίου 2012 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          «Προμήθεια Λευκού Φρέσκου 

ΝΟΜΟΣ  ΔΡΑΜΑΣ                 Πλήρους Παστεριωμένου  

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ                      Αγελαδινού Γάλακτος»   

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

Βερμίου 2 & 1
ης

 Ιουλίου  

Πληρ: Μ. Μελιάδης      

Τηλ: 2521-350630 

Fax: 2521023343 

e-mail: mmeli@dimosdramas.gr  

 

 

                                                                             Προϋπολογισμός (με ΦΠΑ):  44.669,70 € 

                                      CPV:  03333000-4 

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

 

Περίληψη:  Διακήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια λευκού φρέσκου 

πλήρους παστεριωμένου αγελαδινού γάλακτος, με κριτήριο  κατακύρωσης τη χαμηλότερη 

τιμή ανά λίτρο όπως αναφέρεται στην επισυναπτόμενη  μελέτη. 

 

 

 

Ο Δήμαρχος Δράμας 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 – Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης - 

Οικονομίας και Οικονομικών, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας . 

3. Το υπ΄ αριθμ. 52856/10-09-2012 έγγραφο του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού. 

4. Η υπ΄ αριθμ. 435 / 2012 απόφαση του ΔΣ του Δήμου Δράμας περί έγκριση 

προμήθειας λευκού φρέσκου πλήρους παστεριωμένου αγελαδινού γάλακτος για το 

έτος 2013. 

5. Την  266/2012  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης όρων 

δημοπράτησης. 
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Προκηρύσσουμε 

      

 

    Δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το 

σύνολο της προμήθειας. 

    O διαγωνισμός αφορά την προμήθεια λευκού φρέσκου πλήρους παστεριωμένου 

αγελαδινού γάλακτος για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό του Δήμου Δράμας για το έτος 

2013, όπως αναλυτικά αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Οι ποσότητες είναι 

ενδεικτικές και θα απορροφηθούν  όσες είναι απαραίτητες.  

    Τονίζεται ότι θα αναλωθεί από το ποσό αυτό όσο απαιτηθεί, ανάλογα με τις ανάγκες που 

θα προκύψουν, ενώ σε καμία περίπτωση δεν συνιστάται δέσμευση του δήμου να 

καταβάλλει  το συνολικό ποσό στον ανάδοχο.  

 

 

Άρθρο 1
ο
 

 

Δαπάνη 

 

Η εκτιμούμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των τριάντα εννέα χιλιάδων 

πεντακοσίων τριάντα ευρώ και εβδομήντα  λεπτών (39.530,70 €) μη 

συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης του ΦΠΑ για το Δήμο Δράμας.  

 

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια λευκού φρέσκου πλήρους  παστεριωμένου 

αγελαδινού γάλακτος  39.930 κουτιών, σε χάρτινη συσκευασία του ενός (1) λίτρου   (165 

εργαζόμενοι x 22 κουτιά ανά άτομο = 3.630  κουτιά x 11 μήνες =  39.930 κουτιά) 

 

Η δαπάνη βαρύνει τους  κωδικούς: 15.6061, 20.6061, 30.6061, 45.6061 & 70.01.6061 του 

προϋπολογισμού του Δήμου Δράμας, οικ. έτους 2013 με το  ποσό των τριάντα εννέα 

χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα ευρώ και εβδομήντα  λεπτών (39.530,70 €) μη 

συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης 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, χωρίς απαίτηση του μειοδότη 

για αναπροσαρμογή των τιμών προσφοράς.  

 
 
 

Άρθρο 2
ο
 

 

Πληροφορίες 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα 

γραφεία του Δήμου  Δράμας.  

Τηλέφωνα λήψης πληροφοριών:   2521-350630  Τμήμα  Προμηθειών (κ. Μελιάδη). 
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Άρθρο 3
ο
 

 

Τόπος και χρόνος Διενέργειας του Διαγωνισμού 

 

     Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Κατάστημα Δράμας  την 5
η
 Νοεμβρίου                       

2012  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. Μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα 

λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατίθενται θα 

επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.  

     Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης η 

οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 

     Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι την  05 / 11 / 2012,  ημέρα                                

Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.  στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και συγκεκριμένα 

στην αίθουσα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,  Δημαρχείο 2
ος

 όροφος. 

  
Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν 

αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση των 

προσφορών γίνεται δημόσια, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ 11389/93. 

 

 

 

Άρθρο 4
ο
 

 

Γλώσσα 

 

     Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια  του διαγωνισμού και την 

συμμετοχή σ΄ αυτόν συντάσσονται στην Ελληνική Γλώσσα.  

 

 
 

Άρθρο 5
ο
 

 

Τρόπος λήψης  εγγράφων διαγωνισμού 

 

     Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν  επιχειρήσεις προμηθειών 

συναφών  ειδών. 

 

     Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής  και η 

παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με ταχυμεταφορική (courier), με την 

υποβολή σχετικής αίτησης εντός προθεσμίας μίας (1) εργάσιμης ημέρας από τη λήψη της. 

 

                    Η Αναθέτουσα Αρχή θα κρατάει σε ειδικό έντυπο τα στοιχεία των ενδιαφερομένων 

(όπως επωνυμία, διεύθυνση, τηλέφωνο, φαξ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), 

έτσι ώστε να έχει στη διάθεση της πλήρη κατάλογο όσων παρέλαβαν τη διακήρυξη, για 

την περίπτωση που θα ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα ή 

διευκρινίσεις επ’ αυτής. 

     Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της 

Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν 
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οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να 

ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το 

αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

     Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται 

και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας του δήμου Δράμας στη διεύθυνση: 

www.dimos-dramas.gr. 

 

 
 

Άρθρο 6
ο
 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

 

Οι προσφέροντες οφείλουν, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή 

αποκλεισμού τα  παρακάτω δικαιολογητικά: 

 

Α. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στον διαγωνισμό αναγνωρισμένης Τραπέζης για 

ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας 

δαπάνης των ειδών του πακέτου (με ΦΠΑ).  --  Παράρτημα Α 

 

        Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του 

συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσης 

δαπάνης  του κάθε πακέτου με το  ΦΠΑ    ήτοι ποσού   2.233,49  ευρώ .  

 

       Στην εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής  πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται τα 

ακόλουθα: 

i. Η ημερομηνία έκδοσης 

ii. Ο εκδότης 

iii. Ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται 

(Δήμος Δράμας) 

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. 
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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. 

 

Προσφορές  χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω 

εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπ' όψη. 
 

 

Β.  Κατά περίπτωση:  

 

 

            1).  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο να πιστοποιείται η 

εγγραφή του διαγωνιζομένου σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, που θα 

έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού.   

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

διαγωνιζόμενος δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που προβλέπονται 

στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007.   Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει 

εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. 

3.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 

και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση 

απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

4.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος   είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης( τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούμενο σε αυτούς 

προσωπικό) κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

5.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του 

κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 

 

 

           2). ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  
Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας του υποψήφιου Αναδόχου περί 

εγγραφής του στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε αντίστοιχο 

επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο ή ισοδύναμο επαγγελματικό κατάλογο. 



 
6 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάμου εγγράφου που 

εκδίδεται από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής 

ή προέλευσης του προσώπου αυτού από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας και για τα αδικήματα που 

προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007. Το απόσπασμα αυτό 

πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν. 

3.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 

και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση 

απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού     

4.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος   είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης( τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το απασχολούμενο σε αυτούς 

προσωπικό) κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

5.  
Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του 

κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

 

 

 

           3). ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ 

 

            Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων για «Έλληνες πολίτες» και 

«Αλλοδαπούς πολίτες» αντίστοιχα. Ειδικότερα: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 

2190/1920, όπως  εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 

(A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 

έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων 

ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

- Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης, εκδίδονται,  όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια  

Υπηρεσία της Περιφέρειας, στο μητρώο  Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι 

εγγεγραμμένη  η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό A.E., σύμφωνα με τις  διατάξεις 

των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920,  όπως εκάστοτε ισχύει, και, 

όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από  

το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική 

εκκαθάριση. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

- Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και  προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό  της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο 

τμήμα του  Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό  

επιχείρησης. 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης 

ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ο πρόεδρος 

και διευθύνων σύμβουλος για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), δεν έχουν 

καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 

που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007, ή για κάποιο από τα 

αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 

ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.  

 

 

 

            4). ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η σύσταση και η εκπροσώπηση του 

διαγωνιζομένου, και η τήρηση των προβλεπόμενων στον νόμο διατυπώσεων 

δημοσιότητας για τη σύσταση του διαγωνιζομένου, την τροποποίηση του 

καταστατικού του και τον διορισμό των εκπροσώπων του. Τα έγγραφα αυτά 

θα υποβάλλονται σε επίσημα αντίγραφα. 

2.  

Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος 

του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα που προβλέπονται στην παρ. 1, άρθρο 

43 του Π.Δ. 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της 

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας 

και της δόλιας χρεοκοπίας.  Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το 

πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

3.  Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ότι ο διαγωνιζόμενος λειτουργεί νόμιμα.  

4.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος  δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, 

αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 

και επίσης ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση 

απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Το πιστοποιητικό 

αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

5.  

Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο διαγωνιζόμενος   είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης( τόσο για τους ίδιους εργοδότες όσο και για το 

απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό) κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του 

διαγωνισμού. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

6.  

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο 

διαγωνιζόμενος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του 

κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού   

 

 

 

 

            5). ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα 

Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό/ αλλοδαπό φυσικό 

πρόσωπο, ημεδαπό/ αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός). 

2.  

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (θεωρημένη για το γνήσιο των 

υπογραφών των μελών τους) στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση 

που επιλεγούν για το συγκεκριμένο έργο, θα λάβουν ορισμένη νομική μορφή 

εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα πάντοτε με 

την Ελληνική νομοθεσία, έχουν πλήρη γνώση των συνθηκών εκτέλεσης του 

έργου. 

 

                   Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψήφιου αναδόχου βεβαιώνεται από 

οποιαδήποτε αρχή της ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν 

καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, δύναται να 

αντικατασταθούν αυτά από ένορκη δήλωση του διαγωνιζομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητική αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην 

οποία είναι εγκατεστημένος ο υποψήφιος Ανάδοχος.  

 

                    Στην ένορκη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν 

εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι  δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο 

πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. Η ένορκη αυτή δήλωση θα υποβληθεί 

υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου εντός του 

«Φακέλου Δικαιολογητικών». 

 

Γ. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου θα αναγράφεται η δέσμευση του προμηθευτή  

ότι θα παραδίδει τις ζητούμενες από την υπηρεσία ποσότητες γάλακτος σε θέσεις και 

ημερομηνίες κατά περίπτωση. 

 

Δ. Οι ανώνυμες  εταιρείες εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η από 

άλλο νόμιμα εξουσιοδοτούμενο πρόσωπο ,το οποίο καταθέτει κατά την ημέρα της 

δημοπρασίας πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ,  με το οποίο 

εγκρίνεται η συμμετοχή αυτής στο διαγωνισμό , για την ανάληψη της δημοπρατούμενης 

προμήθειας και ορίζει τον εκπρόσωπο αυτής. 
 

Ε.  Οι Ο.Ε. , Ε.Ε , και Ε.Π.Ε   εκπροσωπούνται  από το διαχειριστή τους  η από άλλο 

νόμιμα  εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

 

ΣΤ.  Πλήρη τεχνική περιγραφή  του προϊόντος. 
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Ζ.  Δείγματα    

      
 

Άρθρο 7
ο
 

 

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. 

 

 

 

Άρθρο 8
ο
 

 

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 προσφοράς πρέπει να αναγράφονται  ευκρινώς: α) η λέξη 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα, β) ο πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί την 

προμήθεια [ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ], γ) ο αριθμός της διακήρυξης  δ) η ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού και ε) τα στοιχεία του διαγωνιζομένου. 
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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. 

Διευκρινίσεις 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 Δήμου  προς 

διευκόλυνση της διεξαγωγής της. 

 

 

 

Άρθρο 9
ο
 

 

Χρόνος ισχύος των προσφορών 

 

      Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές έως και 31-12-2013, 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.  
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Άρθρο 10ο 

 

Αντιπροσφορές 

 

    Στους διαγωνισμούς δεν γίνονται  δεκτές αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής 

τους απορρίπτεται, ως απαράδεκτες. 

 

 

 

Άρθρο 11
ο
 

 

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.1
α
. 

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 12
ο
 

 

Προσφερόμενη τιμή 

 

  Οι συναγωνιζόμενοι θα προσφέρουν σαν οικονομική προσφορά τιμή ανά κουτί λευκού 

φρέσκου πλήρες παστεριωμένου αγελαδινού γάλακτος  χωρίς τον ΦΠΑ. 

 

 

 
 
 
 

Άρθρο 13
ο
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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: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος 

καθώς και ο φάκελος  της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και υπογράφονται 

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 υπογράφεται 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 14
ο
 

 

Αξιολόγηση προσφορών 
 

1.Κριτήριο επιλογής θα είναι η  χαμηλότερη προσφορά.  

 

2.Η παράδοση θα γίνεται καθημερινά στους χώρους των διαφόρων Υπηρεσιών του Δήμου 

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 πριν 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 παραδίδεται έτοιμο προς χρήση σε χάρτινη συσκευασία του ενός (1) λίτρου.  
 
 
 

Άρθρο 15
ο
 

 



 
13 

 

Δημοσίευση 

 

    Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευτεί πριν από την διεξαγωγή του 

διαγωνισμού  από μία φορά σε δύο  (2) ημερήσιες οικονομικές   εφημερίδες, σε δύο (2) 

ημερήσιες και  μία (1) εβδομαδιαία νομαρχιακές  εφημερίδες, στην ιστοσελίδα του Δήμου 

Δράμας καθώς και στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης.   

 

 
 

Άρθρο 16
ο
 

 

Σύμβαση 

 

      Ο ανάδοχος μειοδότης που θα αναδειχθεί υποχρεούται μέσα σε διάστημα   δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση σ' αυτόν του αποτελέσματος της  δημοπρασίας, να προσέλθει 

για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,   προσκομίζοντας και εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης   ίσης με το  10% της  συνολικής συμβατικής αξίας, 

χωρίς το Φ.Π.Α.   --   Παράρτημα Β 

     Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν θα προσέλθει για την υπογραφή της  σύμβασης, 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου. 

 
 

Άρθρο 17
ο
 

 

Παραλαβή – κατακύρωση προμήθειας 

 

    Η παραλαβή της προμήθειας  θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 

11389/1993. 

     Η κατακύρωση της προμήθειας στον ανάδοχο θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής,   ύστερα  από  σχετική  γνωμοδότηση  της  αρμόδιας επιτροπής.   

 

 

Άρθρο 18
ο
 

 

Τρόπος πληρωμής 

 

Η αμοιβή του αναδόχου θα καταβάλλεται τμηματική με την παράδοση στην υπηρεσία των 

ποσοτήτων και των ειδών των υλικών, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.  

Η καταβολή θα  γίνει, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών που προβλέπονται 

από τις διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του αναδόχου, μετά την 

αφαίρεση των νομίμων κρατήσεων.  

 

 Συγκεκριμένα τον  ανάδοχο βαρύνουν κρατήσεις 4% υπέρ ΔΟΥ (φόρος προμηθευτών), 

2% υπέρ ΤΑΔΚΥ  κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) στον Τομέα 

Επικουρικής Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΕΑΔΥ και κατά 

ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών 
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Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ, τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης καθώς και των τυχόν 

επαναληπτικών. 

 

 

 

 

        Ο Δήμαρχος Δράμας 

 

 

 

 

        Κυριάκος Χαρακίδης 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  

ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

Ονομασία Τράπεζας.............................................................................. 

Κατάστημα............................................................................................ 

Ημερομηνία Έκδοσης...........................................................................  

Ευρώ  …………………………………………………………………  

 

Προς    ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ 

            Βερμίου 2 & 1
ης

 Ιουλίου   

            66100 Δράμα  

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.....................ΕΥΡΩ …….……..,00 

  

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού 

των ……………………….………..…ευρώ (…………..…,00 ευρώ) υπέρ 

τ……........................................   

.Δ/νση....................................................................................... για τη συμμετοχή τ……. στον 

διενεργούμενο διαγωνισμό της   ................................................................... για την 

προμήθεια λευκού φρέσκου πλήρους παστεριωμένου αγελαδινού γάλακτος σύμφωνα 

με την υπ΄ αριθμ.  ………       /2012 Διακήρυξη σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ….. εν λόγω ……. που απορρέουν 

από τη συμμετοχή τ….. στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από 

την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  ………………(150 ημέρες ) 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 

μας. 
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YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

 

Ονομασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστημα............................................................................................. 

Ημερομηνία Έκδοσης........................................................................... 

Ευρώ..................................................................................................…  

 

Προς:  ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ 

           Βερμίου 2 & 1
ης

 Ιουλίου   

           66100 Δράμα  

  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........…….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, του 

ποσού των ...........................................ευρώ, (………,00 ευρώ) υπέρ 

τ….……………………………… Δ/νση  

..................................................................................... για την καλή εκτέλεση των όρων της    

σύμβασης ………………………….. για την  προμήθεια λευκού φρέσκου πλήρους 

παστεριωμένου αγελαδινού γάλακτος. 

  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις τ.. …..εν λόγω  που απορρέουν από 

την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 

καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από 

την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά 

μας. 
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ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΟΥ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΛΗΡΟΥΣ 

ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ» 

      

 

 

 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Του   ………………………………………………………………….. 

Έδρα ………………………………………………………………….. 

Οδός ………………………………………. Αριθμός ………………. 

Τηλέφωνο ……………………………………………………………. 

Fax: ………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ  ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΑΡΙΘ/ΚΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ 

ΑΞΙΑΣ 

(Χωρίς ΦΠΑ) 

1 Λευκό Γάλα ___________ _____________ € ________________________ _________________ € 

 

 

                   

 

                                        Δράμα       /      / 2012 

 

 

                                          Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

                                                      

 

 

                                                                                                  (σφραγίδα - υπογραφή)  

 
 

 


