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ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2/2021 

Συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου προμήθειας γάλακτος για τους 120 

δικαιούχους  υπαλλήλους των υπηρεσιών των ΠΕΜΣ. 

 

 

Θεσμικό πλαίσιο  

Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη 

νομοθεσία και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν 

και ιδίως: 

 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄/8-8-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως 

ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄/28-6-2014) « Αρχές Δημοσιονομικής 

διαχείρισης & εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/18/ΕΚ, περί συντονισμού των 

διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως 

εκάστοτε ισχύει.  

4. Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α΄74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, 

Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση 

Διατάξεων του Π.Δ. 31/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 

άρθρου 1. 

5. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α΄107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές». 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων 
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV CPV:  15511000-3 “Γάλα” 

 
Σύνολο προϋπολογισμού  άνευ Φ.Π.Α. 24.778,80 

                                               ΦΠΑ 13% 3.221,24 
Σύνολο προϋπολογισμού δημοπράτησης με Φ.Π.Α.  28.000 € 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ  
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,  
αποκλειστικά βάσει τιμής 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Πηγή χρηματοδότησης είναι ο τακτικός προϋπολογισμός των Π.Ε.Μ. & Σ., 
οικονομικού έτους  2021  
φορέα 073, Κ.Α.Ε. 1459 

Συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου 
 προμήθειας γάλακτος για 120 υπαλλήλους των υπηρεσιών των ΠΕΜΣ, 
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6. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Α΄226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

και ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 

7. Τις διατάξεις του Ν. 4013/(ΦΕΚ 204/Α/15.9.2011) περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και ΚΗΜΔΗΣ, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4146/2013.  

8. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

9. Τις διατάξεις του Ν. 2859/2000 (Α΄248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

10. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Α΄45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 

Διατάκτες». 

12. Τις διατάξεις του Π.Δ.28/2015 (ΦΕΚ Α΄34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία».  

13. Τις διατ. του Π.Δ.129/2010 (ΦΕΚ222/Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας 

Θεσσαλίας» & την αριθμ.15840/1566612/(ΦΕΚ. Β.4788/26.10.2018) Αποφ. έγκρισης της 

146/2018 (ορθή επανάληψη)περί ολικής τροποποίησης –επικαιροποίησής του.  

14. Την αριθμ. Π1 2380/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β΄3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων». 

15. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της 

παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

16. Το αριθμ. 23208/21-01-21 τεκμηριωμένο αίτημα «περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης 

πίστωσης για την προμήθεια γάλακτος για 120 υπαλλήλους των υπηρεσιών των ΠΕΜΣ  ». 

17. Την με αριθμ. πρωτ. 25395/25-01-2021 (Εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 21REQ008042825) 

και Α/Α 431 (ΑΔΑ: Ψ23Ρ7ΛΡ-Ξ11) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης η οποία καταχωρήθηκε με 

α/α 431 στο Βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Υπηρεσίας μας για την 

πραγματοποίηση της εν λόγω δαπάνης & δέσμευσης της αναγκαίας πίστωσης (ποσού 28.000 € 

σε βάρος του ΚΑΕ 1459) σύμφωνα με το Π.Δ. 80/2016 (Α΄145/5-8-2016) «Ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

18. Την αριθμ. 114/2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας 

για την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, της απλοποιημένης προκήρυξης και της 

συγκρότησης της επιτροπής διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού. 

19. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 43726/8.6.2019/11-10-06 των Υπουργών Εσωτερικών,  Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (ΦΕΚ 2208/Β΄/8.6.2019) 

σύμφωνα με την οποία ορίζονται οι δικαιούχοι και κατά συνέπεια της οποίας προκύπτει η 

ανάγκη για  την προμήθεια «φρέσκου γάλακτος» σύμφωνα με. 

 

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 

117 του Ν. 4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους 

της παρούσας. 
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Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφερειακής 

Ενότητας Μαγνησίας & Σποράδων Περιφέρειας Θεσσαλίας οικονομικού  έτους  2021, φορέα 

073 Κ.Α.Ε: 1459. 

 

Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια αγελαδινού γάλακτος (παστεριωμένου και 

ομογενοποιημένου), πλήρους όπως καθορίζεται από τον κώδικα τροφίμων και ποτών και 

σύμφωνα με τις διατάξεις της Υποπαραγράφου ΣΤ.8 του Ν. 4254/ΦΕΚ 85/7-4-2014 ως 

«παστεριωμένο γάλα». Το γάλα θα είναι αρίστης ποιότητας αγελαδινό, πλήρες απαλλαγμένο 

από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία, θα έχει υποστεί παστερίωση και 

ομογενοποίηση και θα είναι συσκευασμένο σε συσκευασία του 1 λίτρου είτε από υλικό 

tetrapack ή από υλικό PVC κατάλληλο για τρόφιμα σύμφωνα με τον Κώδικα τροφίμων και 

Ποτών και θα κλείνει με καπάκι ασφαλείας.  

Θα αναγράφονται στην συσκευασία τα θρεπτικά συστατικά του προϊόντος 

συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών συστατικών του γάλακτος. Εξωτερικά της 

συσκευασίας θα γράφεται η ημερομηνία παστερίωσης και λήξης του γάλακτος.  

Σύμφωνα με τις διατάξεις της Υποπαραγράφου ΣΤ.8  του Ν. 4254/ΦΕΚ 85/7-4-2014 ως 

«παστεριωμένο γάλα» νοείται τόσο το γάλα το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που 

περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα ( +71,7 βαθμούς 

C τουλάχιστον για 30 λεπτά) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς 

συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας μεταξύ των δύο παραπάνω συνθηκών για την 

επίτευξη ισοδυνάμου αποτελέσματος, παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία 

φωσφατάσης και θετική στη δοκιμασία υπεροξειδάσης, αμέσως δε μετά την παστερίωση 

ψύχεται το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθμούς C  

στην οποία θερμοκρασία και συντηρείται, η συντήρηση του διαρκεί μέχρι 7 ημέρες, 

καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε έλεγχο των αρμοδίων αρχών του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων 

Κατόπιν των ανωτέρω η παρούσα αφορά την προμήθεια «γάλακτος ημέρας» και μόνο σε 

περίπτωση που δεν υποβληθούν προσφορές για «γάλα ημέρας» θα γίνονται δεκτές και 

προσφορές για την προμήθεια «παστεριωμένου γάλακτος» μέγιστης διάρκειας επτά (7) 

ημερών. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΥΚΟΥ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΜΕ 3,5% ΛΙΠΑΡΑ ΚΑΤ΄ ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ  

 

Το φρέσκο παστεριωμένο γάλα να είναι πλήρες 3,5%-4% λιπαρά .Το προϊόν θα πρέπει να είναι 

μέσα σε πλαστικοποιημένη χάρτινη συσκευασία (TETRAPACK) ή πλαστική φιάλη (συσκευασία 

PET) του ενός (1) λίτρου και συσκευασία δέκα λίτρων (για μέρος της ποσότητας) . Στις 

συσκευασίες θα αναγράφεται η ημερομηνία παστερίωσης και λήξεως. Το φρέσκο 

παστεριωμένο γάλα θα πρέπει να παραλαμβάνεται κατά την αναφερόμενη ή την επόμενη της 

ημερομηνίας παστερίωσής του. Τα γαλακτοκομικά προϊόντα θα υπάγονται στις διατάξεις των 

άρθρων 79, 80,85 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Να έχει υποβληθεί σε παστερίωση σε 

κάποια από τις αναγνωρισμένες μεθόδους. Να πληροί τα μικροβιολογικά στερεότυπα που 

ορίζονται στις εκάστοτε κτηνιατρικές και υγειονομικές διατάξεις. Στη συσκευασία του 

παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται οι ενδείξεις «παστεριωμένο» και «γάλα», 

το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η διάρκεια του. Επιπλέον μπορεί να αναγράφεται 

και η ένδειξη «φρέσκο». Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να είναι σε εμφανές σημείο της 

συσκευασίας. 

 Οι διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται, επίσης, να περιλάβουν στην τεχνική τους προσφορά: 1)Τη 

σύσταση σε θρεπτικά συστατικά του προσφερόμενου γάλακτος 2)Τη διάρκεια ζωής 3)Τις 

συνθήκες αποθήκευσης Το γάλα πρέπει να προέρχεται από νομίμως λειτουργούντα 

εργοστάσια, γεγονός που θα πιστοποιείται από τα παρακάτω έγγραφα : 1) Πιστοποιητικό 

διασφάλισης ποιότητας τροφίμων κατά το πρότυπο ISO22000. 2) Άδεια λειτουργίας του 

εργοστασίου σε ισχύ 3) Βεβαίωση από την αρμόδια Δ/νση Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, ότι το 
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εργοστάσιο λειτουργεί σύμφωνα με την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και έχει κωδικό 

αριθμό (Κ.Α.) κτηνιατρικής έγκρισης  

  Η προμήθεια εντάσσεται στην παροχή μέσων ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους των 

ΟΤΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 43726/8.6.2019/11-10-06 ΚΥΑ των Υπουργών 

Εσωτερικών,  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών 

(ΦΕΚ 2208/Β΄/8.6.2019). 

 

ΧΡΟΝΟΣ –ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται τμηματικά καθημερινά πλην Κυριακών και επίσημων 

αργιών, σε τρία σημεία (Κεντρικό Διοικητήριο Αναλήψεως – Ιωλκού,  Κτίριο Δ/νσης 

Μεταφορών - Θεοδ. Νέγρη–Κορωνίου και Κτίριο Εκτάκτων αναγκών & συντήρησης οχημάτων - 

7
ο
 χλμ. Βόλου – Λάρισας ) στους χώρους που θα υποδείξει  η αρμόδια Υπηρεσία εντός του 

ψυγείου, το οποίο διατίθεται από τον ανάδοχο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στις ποσότητες 

που θα δίνονται με παραγγελία από τον υπεύθυνο της κάθε Υπηρεσίας 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς για «παστεριωμένο γάλα» ο ανάδοχος θα έχει την 

υποχρέωση διανομής του  τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα στα ίδια ως άνω σημεία. 

Η παράδοση θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά μέσα, τα 

οποία πρέπει να είναι καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί 

μεταφοράς γάλακτος. 

Η αναθέτουσα αρχή  δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προ-μήθεια 

του συνόλου των ποσοτήτων, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της 

υπηρεσίας. 

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : 03. 03.2021 – ΗΜΕΡΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στον 3
ο
 όροφο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου 

από την επιτροπή διαγωνισμού την 03.03.29021 ημέρα Τετάρτη στις 12.00 και οι προσφορές 

υποβάλλονται μέχρι αυτή την ώρα με οποιονδήποτε   τρόπο ή στη γραμματεία ηαυτοπροσώπως 

ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.  

 

 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που 

ασχολούνται με το αντικείμενο του διαγωνισμού και συνεταιρισμοί.  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό όποιος έχει αποκλειστεί από διαγωνισμούς 

του δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Όσοι προμηθευτές επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, οφείλουν να προσκομίσουν 

μαζί με την προσφορά τους τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

           Οι ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ  και τα   ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ  

α. Πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος ανάλυσης κινδύνων και 

κρίσιμων σημείων ελέγχου HACCP η ISO 22000:2005 Ι Πιστοποίηση συστήματος Διαχείρισης 

Ασφάλειας τροφίμων) από κατάλληλα διαπιστευμένους φορείς για την Υγιεινή & Ασφάλεια 

των Τροφίμων σύμφωνα με την Οδηγία ΕΕ 93/43/ΕΟΚ η οποία εναρμονίζεται από την Ελληνική 

νομοθεσία με την υπ΄αριθμ. 487/21.9.2000 ΚΥ η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 

1219/4.120.2000 και απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με την 

Παρασκευή, μεταποίηση, παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση, μεταφορά, διανομή, 

διακίνηση και την προσφορά προς πώληση ή την διάθεση των τροφίμων και γενικά με τη 

διαχείριση τροφίμων. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν είναι παραγωγός πρέπει να 

προσκομίσει πιστοποιητικό ύπαρξης και ορθής λειτουργίας συστήματος HACCP η ISO του 

παραγωγού από διαπιστευμένο φορέα.  

β. Πιστοποιητικό Βιοτεχνικού ή Εμπορικού ή Βιομηχανικού Επιμελητηρίου που θα  έχει 

εκδοθεί έξι το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, με το οποίο 

θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους. 

γ. Φορολογική ενημερότητα. 

δ. Ασφαλιστική ενημερότητα. 
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ε. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία 

να δηλώνουν ότι: 

 Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. 

 Δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των ΟΤΑ 

 Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους αποδέχονται ανεπιφύλακτα και  

στ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία 

να δηλώνουν ότι: 

 Η συντήρηση του φρέσκου αγελαδινού γάλακτος είναι εφτά (7) ημερών παστεριωμένο και 

ομογενοποιημένο 

 Ότι το γάλα θα είναι αρίστης ποιότητας, αγελαδινό, πλήρες ή ελαφρύ απαλλαγμένο από 

οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή ουσία, θα έχει υποστεί παστερίωση και 

ομογενοποίηση και θα είναι συσκευασμένο σε συσκευασία του 1 λίτρου είτε από υλικό 

tetrapack  ή από υλικό PVC κατάλληλο για τρόφιμα σύμφωνα με τον κώδικα τροφίμων 

ποτών και θα κλείνει με καπάκι ασφαλείας. Το αγελαδινό γάλα (παστεριωμένο και 

ομογενοποιημένο) θα προέρχεται από νομίμως σε λειτουργία εργοστάσια τα οποία θα 

έχουν εγκεκριμένη εγκατάσταση. 

 Ότι η συσκευασία θα αναγράφει σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι 

ενδείξεις «παστεριωμένο» και «γάλα» η ημερομηνία παστερίωσης, το σήμα 

καταλληλότητας του προϊόντος, η θερμοκρασία συντήρησής του το είδος θερμικής 

επεξεργασίας που έχει υποστεί το γάλα, η ημερομηνία παραγωγής ή θερμικής 

επεξεργασίας, η οποία θα πρέπει να είναι το αργότερο η αμέσως προηγούμενη από την 

ημερομηνία παράδοσης. Επίσης θα πρέπει να αναγράφεται σε σαφή μορφή σε εμφανές 

σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο το σήμα του προϊόντος η διάρκεια «ζωής» του γάλακτος σε 

ημέρες. Όπως επίσης και τα θρεπτικά συστατικά του προϊόντος συμπεριλαμβανομένων και 

των φυσικών συστατικών του γάλακτος. 

 Ότι οι συσκευασίες δεν θα είναι ελλειποβαρείς, χτυπημένες κλπ. 

 Ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τα απαιτούμενα για την προμήθεια του προϊόντος 

μεταφορικά μέσα. Η μεταφορά του προϊόντος θα γίνεται με ειδικά για τρόφιμα μεταφορικά 

μέσα του προμηθευτή ή μισθωμένα από αυτόν, καθαρά και απολυμασμένα, σύμφωνα με 

τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις. Το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό για την 

φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του προϊόντος στους χώρους που θα υποδεικνύει κάθε 

φορά η υπηρεσία, βαραίνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

 Ότι ο ανάδοχος θα παραδώσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα ανάλογα ψυγεία 

συντήρησης που θα εγκαταστήσει στους χώρους εργασίας που θα υποδειχθούν από την 

αναθέτουσα αρχή προκειμένου να φυλάσσεται το γάλα. Τα ψυγεία αυτά θα έχουν τη 

δυνατότητα αποθήκευσης γάλακτος για να μπορεί ο κάθε εργαζόμενος να παραλαμβάνει το 

γάλα που του αναλογεί ψυγεία αυτά θα ανήκουν στον ανάδοχο ο οποίος έχει και την 

ευθύνη καλής λειτουργίας και συντήρησης τους, η δε αναθέτουσα αρχή θα κάνει μόνο 

χρήση αυτών και θα τα επιστρέψει μετά την λήξη της σύμβασης  

 Ότι το γάλα θα παραδίδεται καθημερινά (πλην Κυριακών και επισήμων αργιών) σε 

συσκευασίες του ενός (1) λίτρου στους τρείς χώρους εργασίας (Κεντρικό Διοικητήριο 

Αναλήψεως – Ιωλκού, Κτίριο Δ/νσης Μεταφορών - Θεοδ. Νέγρη–Κορωνίου και κτίριο 

συντήρησης οχημάτων - 7
ο
 χλμ. Βόλου – Λάρισας ).  

 

Για τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) απαραίτητο δικαιολογητικό είναι το ΦΕΚ στο 

οποίο δημοσιεύθηκε το ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο 

κωδικοποιημένο καταστατικό, εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ. 

Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο καθώς και 

οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρημένες ή επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται 

για ΟΕ και ΕΕ. 

Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα ότι 

έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα στοιχεία 

που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.  

Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα πρόσωπα 

που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, πρέπει να 
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προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας στο 

διαγωνισμό. 

 

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, επιπλέον, Βεβαίωση 

εποπτεύουσας αρχής,  ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

ΕΓΓΎΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

 

Αυτός που θα αναδειχθεί μειοδότης υποχρεούται να προσκομίσει  πριν την υπογραφή της 

σύμβασης : 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της 

επαγγελματικής του δραστηριότητας. Όταν συμμετέχουν εταιρίες, υποχρέωση προσκόμισης 

αποσπάσματος ποινικού μητρώου έχουν οι διοικούντες ή νομίμως εκπροσωπούντες αυτές. Η νόμιμη 

εκπροσώπηση προκύπτει από το καταστατικό της εταιρίας. 

β. Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:  

1. Δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση. 

2. Δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, 

αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 

 

 Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει διάρκει δώδεκα μήνες. 

 

ΕΓΓΎΗΣΗ ΚΑΛΉΣ ΕΚΤΈΛΕΣΗΣ 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 

το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της 

αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 

του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 

και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 

επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 

εκπροθέσμου.  

 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η πληρωμή του συμβατικού τμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από το ν. 4412/16 καθώς και κάθε 

άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν 

τον έλεγχο και την πληρωμή.  

Επιπλέον απαιτείται και το Πρακτικό παραλαβής / πιστοποίησης καλής εκτέλεσης από την 

αρμόδια επιτροπή της υπηρεσίας.  

Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον 
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τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 

ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
 
 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε 

κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής 

Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 

του ν. 4412/2016. Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών 

ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης 

εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 (Υπό την προϋπόθεση 

έκδοσης της ΚΥΑ). 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% 

και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 

φόρου προμήθειας αξίας 4% επί του καθαρού ποσού. 

 

Η όλη διαδικασία και για ό, τι ίσως δεν προβλέπεται στην παρούσα καθώς και η σχετική 

σύμβαση που θα υπογραφεί,  διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016.   

 

 

Π.Δ. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας 

- Γενικό Πίνακα Ανακοινώσεων Π. Ε Μ. & Σ 
- Πίνακα Ανακοινώσεων Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού 
- Εφημερίδα της Υπηρεσίας 

 
 

Κωνσταντίνος Αγοραστός 

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 602e583e4462c1368e9f8fbb στις19/02/21 12:29




		2021-02-19T12:29:06+0200




