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ΤΕΥΧΟΣ 1: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η µελέτη αφορά στην προµήθεια γάλακτος για το µόνιµο προσωπικό της ∆.Ε.Υ.Α. Ζακύνθου, ανάλογα 
µε τη θέση εργασίας του, περιλαµβανοµένων των εργατών της Τεχνικής Υπηρεσίας που απασχολού-
νται σε συνθήκες ανθυγιεινές ή επικίνδυνες για την υγεία τους. Οι συνθήκες αυτές εντοπίζονται στις 
Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυµάτων, κάθε είδους τεχνικές εγκαταστάσεις και γενικά στις εγκατα-
στάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης. Το επίδοµα χορηγείται και στο λοιπό τεχνικό προσωπικό ειδικο-
τήτων, στις καθαρίστριες και στους σηµειωτές υδροµέτρων, όπως αυτή καθορίζεται στη µε αρ 53361 
ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης - Οικονοµίας και Οικονοµικών – 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των 
ΟΤΑ και µέτρα προληπτικής ιατρικής) - ΦΕΚ 1503Β/11-10-2006 όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 
31119 ΚΥΑ (ΦΕΚ990/Β/28-05-2008 ) και µε την 36586 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1323/Β/30-07-2007) και του Κώδικα 
ποτών και τροφίµων όπως αυτός ισχύει σήµερα σε συνδυασµό µε το άρθρο 8 της ΣΣΕ της ΠΟΕ-
∆ΕΥΑ. 

Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τον Ν4412/2016, την 11389/93 απόφαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών» Ο.Τ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 
185/23.03.1993), τον Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 
114/08.06.2006), τον Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 
(ΦΕΚ Α΄ 19/01.02.1995), καθώς και µε όλες τις διατάξεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέρ-
γειας του διαγωνισµού. 

Η δαπάνη για την προµήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 16.170,00 € πλέον Φ.Π.Α. 13%, δηλαδή 
συνολικά στο ποσό των 18.127,10€, είναι εγγεγραµµένη στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του έτους 
2017 µε Κ.Α. 60.02.00, 54.00 και προβλέπεται να καλυφθεί από έσοδα της ∆.Ε.Υ.Α. Ζακύνθου. 

Ο κωδικός CPV της ανωτέρω προµήθειας είναι:15511000-3. 

Αναλυτικότερα ο διαγωνισµός περιλαµβάνει την προµήθεια 11.550 λίτρων γάλακτος, πλήρες ή και 
ελαφρύ Υψηλής Παστερίωσης. Τα υπό προµήθεια είδη θα πρέπει να ανταποκρίνονται, στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές της παρούσης µελέτης.  

Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 67/2017 απόφαση του 
∆ιοικητικού Συµβούλιου της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. Ζακύνθου. 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ζάκυνθος09/02/17 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ζάκυνθος09/02/17 

 

 

 

Ιουστίνη Μούσουρα 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 Ο ∆/ντής Τ.Υ. 

 

 

Γεώργιος Αµπελάς 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 



Σελ. 3 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (∆.Ε.Υ.Α.Ζ.) 
∆ιον. Ρώµα 1 (Κτίριο ΞΕΝΙΑ) 
291 00 Ζάκυνθος 
Τηλ.: 26950 43427 
Fax: 26950 24099 
E-mail: deyazak@gmail.com    
 

 ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2017 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.170,000 € (πλέον ΦΠΑ) 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ 2: 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

H παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια γάλακτος πλήρες ή και ελαφρύ, Υψηλής Παστερίωσης, σε 
χάρτινη συσκευασία ενός λίτρου, διάρκειας κατ’ ελάχιστον 30 ηµερών, σύµφωνα µε τον Κώδικα ποτών 
και τροφίµων όπως αυτός ισχύει σήµερα. Η ποιότητα του προϊόντος θα είναι άριστη. Θα δίνεται σε 
συσκευασία του ενός λίτρου. Εξωτερικά της συσκευασίας θα γράφεται η εγγυηµένη ηµεροµηνία λήξης 
του γάλακτος, θα πρέπει να είναι εντός ψυγείου, επίσης θα αναγράφονται τα θρεπτικά συστατικά ανά 
100 ml γάλακτος δηλαδή πρωτεΐνες υδατάνθρακες λιπαρά σε g, ασβέστιο, φώσφορο σε mg, βιταµίνες 
και ενέργεια σε Kj ή Kcal. 

O προµηθευτής υποχρεούται να τοποθετήσει ψυγεία στα σηµεία που θα του υποδείξει η Υπηρεσία, 
για την φύλαξη και διατήρηση του προϊόντος. Επίσης ο προµηθευτής θα διαθέτει τον κατάλληλο εξο-
πλισµό για την διατήρηση και µεταφορά του προϊόντος (φορτηγά ψυγεία). 

Το προϊόν θα διαθέτει παραστατικά πιστοποιητικών ποιότητας της διεθνής σειράς ISO 9001, πιστο-
ποιητικό ποιότητας και ελέγχου του ΗΑCCP ή και των αντίστοιχων χωρών της Ε.Ε. Εάν οι συσκευασί-
ες του γάλακτος κατά την παραλαβή φέρουν αλλοιώσεις, φθορές, εξογκώµατα, σχισίµατα στην συ-
σκευασία κλπ, δεν θα παραλαµβάνονται από την Υπηρεσία, µε ευθύνη του αναδόχου και χωρίς καµία 
οικονοµική επιβάρυνση της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ., έως την αντικατάσταση αυτών µε τα πρέποντα. 

Η ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. δεν έχει την υποχρέωση παραλαβής όλης της αναγραφοµένης ποσότητας το ύψος της 
οποίας εξαρτάται από το απασχολούµενο προσωπικό που δικαιούται την παροχή αυτή.   

Ο υπολογισµός της απαιτούµενης ποσότητας έγινε βάσει του παρακάτω υπολογιστικού πίνακα. 

 

Α/Α Είδος Αριθµός 
∆ικαιούχων 
Υπαλλήλων 

 

∆ικαιούµενη 
Ποσότητα ανά 

δικαιούχο 

[Λίτρα/ηµέρα] 

Ηµέρες  
Χορήγησης 

Συνολική Ποσότητα 
Γάλακτος 

[Λίτρα] 

1 

Γάλα αγελαδινό πλήρες, 
υψηλής παστερίωσης, σε 
χάρτινη συσκευασία ενός 
λίτρου 

42 1 
11 µήνες x 

25 ηµ./µήνα 
= 275 ηµ. 

11.550 
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ΤΕΥΧΟΣ 3: 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1  

Αντικείµενο της Γενικής - Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων  

Η συγγραφή αυτή αφορά στην προµήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους  της ∆ηµοτικής 
Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου (∆.Ε.Υ.Α.Ζ.) για το έτος 2017. 

 

 

Άρθρο 2  

Συµβατικά Στοιχεία  

Στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή, κατά σειρά ισχύος, είναι: 

1. Η Προκήρυξη –Πρόσκληση Ενδιαφέροντος  

2. Η Οικονοµική προσφορά του Αναδόχου 

3. Η Τεχνική Έκθεση της παρούσας µελέτης 

4. Οι Τεχνικές Προδιαγραφές  της παρούσας µελέτης 

5. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων της παρούσας µελέτης 

6. Η Τεχνική προσφορά του Αναδόχου 

 

Άρθρο 3  

Σύµβαση 

Ο ανάδοχος της προµήθειας µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, είναι υποχρεωµέ-
νος να προσέλθει προς υπογραφή του συµφωνητικού, σε ορισµένο τόπο και χρόνο, όχι µικρότερο των 
πέντε (5) ηµερών, ούτε µεγαλύτερο των δέκα (10) ηµερών. 

 

Άρθρο 4  

Ποινικές ρήτρες  

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση του χρόνου συµβατικής παράδοσης της προµήθειας, µπορεί να 

επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 



Σελ. 5 

Άρθρο 5  

Πληµµελής Κατασκευή 

Αν το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύµβασης ή εµφανίζει ελάττωµα ή κακοτεχνίες, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να το αποκαταστήσει σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Άρθρο 6 8 

Χρόνος και τρόπος παράδοσης των ειδών 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει ένα λίτρο γάλα ανά εργαζόµενο σε ηµερήσια βάση στους 
χώρους εργασίας των εργαζοµένων που θα υποδείξει η Υπηρεσία. Στους υποδεικνυόµενους χώρους 
είναι υποχρεωµένος ο προµηθευτής να τοποθετήσει ψυγεία για τη φύλαξη και την διατήρηση του προ-
ϊόντος. 

Η προµήθεια θα καλύπτει την παροχή γάλακτος για ένα έτος (δώδεκα µήνες), θα αρχίσει να εκτελείτε 
από την υπογραφή της σύµβασης και θα περιλαµβάνει την δικαιούµενη ποσότητα των λίτρων από την 
έναρξη του έτους δηλαδή από 01/01/2017. 

Ο όρος αυτός θα συµπεριληφθεί και σε σχετικό άρθρο της σύµβασης. Προσφορές που ορίζουν µεγα-
λύτερο χρόνο παράδοσης απορρίπτονται ως απαράδεκτές. 

 

Άρθρο 7   

Παραλαβή των ειδών 

1. Η παραλαβή των ειδών, γίνεται από επιτροπή η οποία προβαίνει σε ποσοτικό και ποιοτικό έ-

λεγχο. Ο ορισµός της επιτροπής γίνεται από το ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. 

i. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των προϊόντων µπορεί να παραστεί, εφόσον το επι-

θυµεί, ο Ανάδοχος και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος. Ο ποιοτικός έ-

λεγχος περιλαµβάνει την µακροσκοπική εξέταση των ειδών 

2. Μετά τη διενέργεια του ελέγχου, συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης. 

Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης συντάσσεται µετά την ολοκλήρωση όλων 

των προβλεποµένων από τη σύµβαση ελέγχων.  

3. Σε περίπτωση ένστασης του Αναδόχου, διαφωνίας µέλους της επιτροπής παραλαβής ή σε 

περίπτωση που το υλικό παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους όρους της σύµβασης αλλά ενδέ-

χεται να µπορεί να χρησιµοποιηθεί, δεν συντάσσεται οριστικό πρωτόκολλο, αλλά το πρωτό-

κολλο προσωρινής παραλαβής ή απόρριψης, στο οποίο εκτίθενται οι λόγοι απόρριψης, οι τυ-

χόν ενστάσεις ή επιφυλάξεις και οι γνωµατεύσεις, τίθενται υπόψη του δηµοτικού ή κοινοτικού 

συµβουλίου. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, πριν αποφασίσει οριστικά, µπορεί να ζητήσει να εξετα-

σθεί το προϊόν από δευτεροβάθµια επιτροπή παραλαβής ή να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου 

από κρατικά ή πανεπιστηµιακά εργαστήρια.  

4. Σε περίπτωση που ο έλεγχος από δευτεροβάθµια επιτροπή ή από κρατικά ή πανεπιστηµιακά 

εργαστήρια γίνεται µετά από ένσταση του Αναδόχου τα τυχόν έξοδα βαρύνουν αυτόν, διαφο-

ρετικά βαρύνουν τον φορέα της προµηθείας.  

5. Μετά την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επί των περιπτώσεων των παρ. 4-5, συντάσ-

σεται οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής ή απόρριψης από την αρµόδια πρωτοβάθµια επιτρο-

πή παραλαβής ή από τη δευτεροβάθµια, αν συγκροτήθηκε τέτοια.  

6. Το οριστικό πρωτόκολλο παραλαβής εγκρίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Σε περίπτωση 

που παρέλθει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία 

υποβολής του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής και δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση για 

την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή αυτή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

7. Τα πιστοποιητικά παραλαβής ή απόρριψης κοινοποιούνται µε απόδειξη στον Αναδόχου.  

 



Σελ. 6 

Άρθρο 8  

Πληρωµές 

Η πληρωµή της αξίας των προµηθευόµενων ειδών στον Ανάδοχο θα γίνει υποχρεωτικά µετά την υπο-

γραφή του πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της προµήθειας, από την αρµόδια επι-

τροπή.  

Η διαδικασία για την ολοκλήρωση της πληρωµής περιλαµβάνει: 

1. Την προσκόµιση των σχετικών δικαιολογητικών από τον Ανάδοχο   

2. Τον έλεγχο των δικαιολογητικών πληρωµής από την αρµόδια επιτροπή ή το λογιστήριο της 

∆.Ε.Υ.Α.Ζ. 

3. Την έκδοση εντάλµατος πληρωµής και την έγκρισή του από τον αρµόδιο Επίτροπο 

4. Όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής που προβλέπονται από την διακήρυξη της παρούσας ανά-

θεσης ελέγχονται από την αρµόδια υπηρεσία της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ.  Πέραν των ζητούµενων δικαιο-

λογητικών οι αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, µπορούν να 

ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείµενη νοµοθεσία 

ή στα έγγραφα της σύµβασης. (άρθρο 200 παρ.6 του Ν.4412/16). 

Η πληρωµή θα γίνει το αργότερο εξήντα (60) ηµέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου. 

 

Άρθρο 9  

Απόρριψη των συµβατικών ειδών – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης των ειδών ολόκληρης ή µέρους της συµβατικής ποσότητας, ε-
φαρµόζονται οι διατάξεις της προβλεπόµενης νοµοθεσίας. 

 

Άρθρο 10  

Κήρυξη προµηθευτή εκπτώτου 

1. Ο Ανάδοχος που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να υπογράψει 

τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο 

όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση της ∆ιοικητικής Επι-

τροπής ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

2. Με την ίδια διαδικασία ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δι-

καίωµά του, που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συµβατικά 

υλικά, µέσα στον συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε 

όσα προβλέπονται στο άρθρο 27 του ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ. 

3. Ο Ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύµβαση όταν : 

α) Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε µε ευθύνη 

του φορέα. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Με την απόφαση κήρυξης του Αναδόχου έκπτωτου από τη σύµβαση, µπορεί να του παρα-

σχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του υλικού µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέρ-

γειας του διαγωνισµού, που γίνεται σε βάρος του. 

5. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύµβαση, επιβάλλονται 

µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, 

αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις : 

α) Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

κατά περίπτωση. 

β) Προµήθεια του υλικού σε βάρος του έκπτωτου Αναδόχου είτε από τους υπόλοιπους 

προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στο διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για απευθείας ανάθεση 
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είτε µε διενέργεια διαγωνισµού είτε µε απευθείας αγορά, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του άρθρου 23 του ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ κάθε άµεση ή έµµεση προκαλού-

µενη ζηµιά του φορέα ή τυχόν διαφορά που θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του έκ-

πτωτου Αναδόχου.  

Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα 

προµήθεια του υλικού κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή ο υπολογισµός 

του καταλογιζοµένου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο κατά την κρίση ∆ιοικητικού Συµ-

βουλίου και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

γ) Προσωρινός αποκλεισµός του Αναδόχου από τις προµήθειες του ΟΤΑ για χρονικό διά-

στηµα που δεν µπορεί να είναι µικρότερο του εξάµηνου ούτε µεγαλύτερου του έτους. 

δ) Καταλογισµός στον Αναδόχου ποσού ίσου µε το 10% της αξίας των υλικών για τα οποία 

κηρύχθηκε έκπτωτος όταν, του δόθηκε το δικαίωµα να παραδώσει τα υλικά µέχρι την προη-

γούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι 

χρήση του δικαιώµατος αυτού. Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρµογή και τα αναφερόµενα 

στην παρ. 2 του άρθρου 33 του ενιαίου κανονισµού προµηθειών ΟΤΑ. 

6. Σε περίπτωση που η προµήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου Αναδόχου γίνεται µε τροποποίη-

ση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις 

οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προ-

κύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψη-

φίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό.   

  

Άρθρο 11  

Ισχύς της σύµβασης 

Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού και η προσφορά του ανα-
δόχου τον δεσµεύει για όλη την διάρκεια της σύµβασης, αποκλειόµενης κάθε αύξησης στην συµβατική 
αξία των ειδών. 

Άρθρο 12  

Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο Ανάδοχος βαρύνεται µε όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ηµέρα διενέργει-

ας του διαγωνισµού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την ∆ΕΥΑ Ζακύνθου 

 

Άρθρο 13  

Παράδοση προµήθειας 

Η προµήθεια θα εκτελεστεί τµηµατικά για ένα έτος (δώδεκα µήνες) από την υπογραφή της σύµβασης, 

κατά την οποία θα παραλαµβάνεται το σύνολο των ποσοτήτων που αιτείται η ∆ΕΥΑ Ζακύνθου. Η πα-

ράδοση του γάλακτος, θα γίνεται από το προµηθευτή εντός 24 ωρών από την εντολή του Υπεύθυνου 

της ∆ΕΥΑΖ. 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ζάκυνθος09/02/17 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ζάκυνθος09/02/17 

 

Ιουστίνη Μούσουρα 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 Ο ∆/ντής Τ.Υ. 

 

 

Γεώργιος Αµπελάς 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 



Σελ. 8 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (∆.Ε.Υ.Α.Ζ.) 
∆ιον. Ρώµα 1 (Κτίριο ΞΕΝΙΑ) 
291 00 Ζάκυνθος 
Τηλ.: 26950 43427 
Fax: 26950 24099 
E-mail: deyazak@gmail.com  

    

 ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2017 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.170,000 € (πλέον ΦΠΑ) 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ 3: 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 

 

 

Α/Α Είδος Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότητα Τιµή 
Μον. 

Σύνολο 

       [€]  [€] 

1 
Γάλα αγελαδινό πλήρες ή και ελαφρύ, 
υψηλής παστερίωσης, σε χάρτινη συ-
σκευασία ενός λίτρου 

Λίτρα 11.550 1,40 16.170,00 

   ΣΥΝΟΛΟ : 16.170,00 

     Φ.Π.Α. 13%: 2.102,10 

     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 18.272,10 

 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

Ζάκυνθος09/02/17 

 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ζάκυνθος09/02/17 

 

 

 

Ιουστίνη Μούσουρα 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 

 Ο ∆/ντής Τ.Υ. 

 

 

Γεώργιος Αµπελάς 

Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. 
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (∆.Ε.Υ.Α.Ζ.) 
∆ιον. Ρώµα 1 (Κτίριο ΞΕΝΙΑ) 
291 00 Ζάκυνθος 
Τηλ.: 26950 43427 
Fax: 26950 24099 
E-mail: deyazak@gmail.com  

    

 ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2017 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.170,000 € (πλέον ΦΠΑ) 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ 4: 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 

 

Α/Α Είδος Μον. 
Μέτρ. 

Ποσότητα Τιµή 
Μον. 

Σύνολο 

       [€]  [€] 

1 
Γάλα αγελαδινό πλήρες  ή και ελαφρύ 
υψηλής παστερίωσης, σε χάρτινη συ-
σκευασία ενός λίτρου 

Λίτρα 11.550   

   ΣΥΝΟΛΟ :  

     Φ.Π.Α. 13%:  

     ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:  

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 

 

 

  

(Ονοµατεπώνυµο - Υπογραφή - Σφραγίδα) 
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  
ΖΑΚΥΝΘΟΥ (∆.Ε.Υ.Α.Ζ.) 
∆ιον. Ρώµα 1 (Κτίριο ΞΕΝΙΑ) 
291 00 Ζάκυνθος 
Τηλ.: 26950 43427 
Fax: 26950 24099 
E-mail: deyazak@gmail.com    
 

 ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2017 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 16.170,000 € (πλέον ΦΠΑ) 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών». 

2. Το Ν. 3463/8-6-2006 «∆ηµοτικός και κοινοτικός κώδικας».   

3. Το Ν.1069/80 (ΦΕΚ Α-191) «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχε-
τεύσεως. 

4. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-
Πρόγραµµα Καλλικράτης» 

5. Την 53361 ΚΥΑ [ΦΕΚ 1503/Β/2006 Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των 
ΟΤΑ και µέτρα προληπτικής ιατρικής) όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 31119 ΚΥΑ(ΦΕΚ 
990/Β/2008)] και µε την 36586 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1323/Β/30-07-2007) και (ΦΕΚ441/2003 χορήγηση ει-
δών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και µέτρα 
προληπτικής ιατρικής). 

6. Τους Όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και ιδιαίτερα των άρθρων 79 και 80. 

7. Την αριθµό 361/2016 απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. µε την οποία εγκρίνεται ο Προϋπολογι-
σµός της Επιχείρησης για το έτος 2017. 

8. Την αριθµό 67 /2017 απόφαση του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. µε την οποία εγκρίνονται οι όροι της δια-
κήρυξης και τα τεύχη δηµοπράτησης του παρόντος ∆ιαγωνισµού. 

9. Τις ανάγκες της Επιχείρησης για την προµήθεια Γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου (∆.Ε.Υ.Α.Ζ.) για το έτος 2017 σύµφω-
να µε το υπ΄ αριθµ. 484/07/2017 έγγραφο της προϊσταµένης των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών .   

 

ΠΡΟΚΗΡΥΤΤΕΙ 

Πρόσκληση ενδιαφέροντος, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την επιλογή αναδόχου 

για την προµήθεια γάλακτος, για το µόνιµο προσωπικό της ∆.Ε.Υ.Α. Ζακύνθου, ανάλογα µε τη θέση 

εργασίας τους, όπως αυτή καθορίζεται στη µε αρ 53361 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοί-

κησης και Αποκέντρωσης-Οικονοµίας και Οικονοµικών – Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

(Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και µέτρα προληπτικής ιατρικής) - 

ΦΕΚ 1503Β/11-10-2006 όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την 31119 ΚΥΑ (ΦΕΚ990/Β/28-05-2008 ) και 

µε την 36586 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1323/Β/30-07-2007) και του Κώδικα ποτών και τροφίµων όπως αυτός ισχύει 

σήµερα σε συνδυασµό µε το άρθρο 8 της ΣΣΕ της ΠΟΕ-∆ΕΥΑ. 
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Ο συνολικός προϋπολογισµός για τη προµήθεια γάλακτος, σύµφωνα µε τις εγγεγραµµένες πιστώσεις 

στον Προϋπολογισµό της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. του έτους 2017 (Κ.Α. 60.02.00, 54.00) ανέρχεται στο ποσό των 

18.272,10, €, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.13%.  

Άρθρο 14  

Αντικείµενο της προµήθειας 

Ο διαγωνισµός περιλαµβάνει την προµήθεια γάλακτος για τους δικαιούχους υπαλλήλους  της ∆ηµοτι-

κής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου (∆.Ε.Υ.Α.Ζ.) για το έτος 2017. 

Άρθρο 15   

Προϋπολογισµός - Εγγυήσεις - Προθεσµίες 

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισµός της προµήθειας ανέρχεται στο ποσό των 18.272,10€, (συµπεριλαµ-
βανοµένου του Φ.Π.Α. 13%).       

Η χρηµατοδότηση προέρχεται από το Προϋπολογισµό της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. στον οποίον έχει προβλεφθεί η 
πίστωση:  

Κ.Α.: 60.02.00: Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού και 54.00 

Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται από το Ταµείο της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ., κατά τακτές χρονικές ηµεροµη-
νίες, µετά τη διενέργεια της επί µέρους οριστικής παραλαβής, µε την εξόφληση του 100% του τιµολο-
γίου και την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος, αφού προσκοµισθούν από µέρους του προµηθευτή όλα 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στο Ν Ν.4412/2016   

Ο ανάδοχος προµηθευτής βαρύνεται µε όλους τους νόµιµους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν 
κατά την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.   

Η προθεσµία για την παράδοση της εκάστοτε ποσότητας γάλακτος, ορίζεται αυθηµερόν µετά από έγ-
γραφη εντολή των Υπηρεσιών ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. και αφού υπογραφεί το σχετικό συµφωνητικό.  

Άρθρο 16  

∆ικαίωµα συµµετοχής 

Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισµένοι επαγγελµατίες των υπό προµήθεια ειδών, µε την 
έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο κατά τούς όρους που κα-
θορίζονται από τους νόµους της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι. 

Το παραπάνω αποδεικτικό για την Ελλάδα παρέχεται από το Οικείο Εµπορικό ή άλλο Επιµελητήριο 
και για τις άλλες χώρες - µέλη της ΕΕ από τα αντίστοιχα Επιµελητήρια του άρθρου 7, παρ. 1 του ΕΚ-
ΠΟΤΑ. 

Άρθρο 17  

Χρόνος υποβολής προσφορών - Ισχύς προσφορών 

Α) Η διενέργεια του διαγωνισµού θα γίνει µε απευθείας ανάθεση σύµφωνα µε τον Ν. 4412/2016 και θα  
διεξαχθεί στις 22/02/17, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.µ. (ώρα λήξεως της παραλαβής προσφο-
ρών), στην έδρα της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ (∆ιον. Ρώµα 1 – Κτίριο ΞΕΝΙΑ, Ζάκυνθος).  

Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην υπηρεσία µε ευθύνη του προσφέροντος µε οποιοδήπο-
τε τρόπο και παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη όµως προϋπόθεση ότι αυτές θα πε-
ριέρχονται στην υπηρεσία µέχρι την προηγουµένη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού.  

Προσφορά που δεν θα αφιχθεί έγκαιρα αποκλείεται από το ∆ιαγωνισµό. 

Η Υπηρεσία δεν φέρει καµία ευθύνη για το περιεχόµενο των φακέλων και δεν υποχρεώνεται να παρα-
λάβει οποιονδήποτε φάκελο ή έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδροµικό κατάστηµα ή άλλη υπηρεσία, 
ακόµα και εάν ειδοποιηθεί έγκαιρα. 

Β) Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες έως τις 31/12/2017. Προσφορές που 
αναφέρουν ηµεροµηνία λήξης µικρότερη της παραπάνω αναφερόµενης, θα απορρίπτονται ως απαρά-
δεκτες. 
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Άρθρο 18  

Επιτροπές 

1. Η Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισµού αποτελείται από τους παρακάτω υπαλ-

λήλους: 

α) Θεοδόση Ιωάννη – Πρόεδρος µε αναπληρώτρια την Κοτσώνη Αικατερίνη 

β) Μπαταγιάννη Θεοδώρα– Τακτικό µέλος, µε αναπληρώτρια  την Ευαγγελάτου Ευτυχία 

γ) Κάρδαρη Μαύρα– Τακτικό µέλος µε αναπληρώτρια την Μάργαρη Νικολέτα 

 

Άρθρο 19  

Σύνταξη και υποβολή προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισµού εις διπλούν µέσα σε (εξωτερικά) σφραγισµένο 
κυρίως φάκελο, δακτυλογραφηµένες και υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Στον φάκελο κάθε προ-
σφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 2017» µε κεφαλαία γράµµατα. 

β. Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προµήθεια.  

γ. Ο αριθµός της µελέτης. 

δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (καταληκτική ηµεροµηνία κατάθεσης προσφορών) 

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Άρθρο 20  

Περιεχόµενα φακέλου 

Ο κυρίως φάκελος (εξωτερικός) θα περιέχει δυο (2) επιµέρους κλειστούς φακέλους, βάσει των οποίων 
θα γίνει η αξιολόγηση και η επιλογή του προµηθευτή.  

Οι δυο επιµέρους φάκελοι θα αναγράφουν υποχρεωτικά τα ίδια στοιχεία ως ο εξωτερικός φάκελος και 
επιπλέον τις ακόλουθες ενδείξεις ανάλογα µε το περιεχόµενό τους: 

1. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Τα περιεχόµενα κάθε φακέλου θα είναι επί ποινή αποκλεισµού τα εξής: 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ Α : ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟ-
ΡΑΣ 

1. Γενικά στοιχεία των υποψηφίων που θα περιλαµβάνουν: 

- Τα στοιχεία ταυτότητας (επί φυσικών προσώπων), την επωνυµία και το διακριτικό τίτλο (επί 
εταιρειών). 

- Προκειµένου για εταιρεία, τα στοιχεία ταυτότητας του νόµιµου εκπροσώπου της, του αναπλη-
ρωτή του και του αντικλήτου, καθώς και τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόµιµη εκπροσώ-
πησή της. 

- Την ταχυδροµική και ηλεκτρονική διεύθυνση (εφόσον υπάρχει), αριθµούς τηλεφώνων και συ-
σκευών τηλεοµοιοτυπίας, όλων των ανωτέρω προσώπων  

2. Υπεύθυνη δήλωση όλων των συµµετεχόντων κάθε διαγωνιζόµενου σχήµατος, όπου θα αναφέρε-
ται: 

- ότι έλαβαν γνώση των τευχών του διαγωνισµού και ότι τα περιεχόµενα στην προσφορά στοι-
χεία είναι αληθή, ότι δεν έχουν αποκλεισθεί τελεσίδικα από διαγωνισµούς κάποιας άλλης δη-



Σελ. 13 

µόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν εκπλήρωσαν προγενέστερες συµβατικές τους υπο-
χρεώσεις. 

- την παραγωγό εταιρεία του κάθε προσφερόµενου είδους της προµήθειας 

Μπορούν να κατατεθούν περισσότερες από µία δηλώσεις. Κάθε υπεύθυνη δήλωση θα φέρει βε-
βαίωση του γνησίου της υπογραφής. 

3. Στον φάκελο θα περιέχεται συνοπτική έκθεση των προδιαγραφών της προµήθειας, καθώς και τα 
απαιτούµενα πιστοποιητικά  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ Β: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Ο φάκελος οικονοµικής προσφοράς µε την επιγραφή «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τον διαγωνισµό 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ», θα είναι καλά σφραγισµένος και θα περιέχονται σε δύο (2) 
αντίγραφα. 

Η τιµή που θα δοθεί στην προσφορά θα είναι η χαµηλότερη τιµή.  

∆ιευκρινίζεται ότι :  

- Η οικονοµική προσφορά αποτελείται από το ΄Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς σύµφωνα µε 
το αντίστοιχο έντυπο της Υπηρεσίας που θα συµπληρώσουν οι διαγωνιζόµενοι. Το έντυπο 
αυτό µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σαν υπόδειγµα για τη δηµιουργία ενός ίδιου εντύπου, ε-
φόσον το επιθυµούν οι διαγωνιζόµενοι. 

- Όλα τα προς συµπλήρωση στοιχεία των εντύπων της οικονοµικής προσφοράς θα είναι συ-
µπληρωµένα είτε χειρόγραφα µε µελάνι (µπλε ή µαύρο), είτε θα αποτελούν προϊόντα εκτύπω-
σης 

- Οι διαγωνιζόµενοι θα υποβάλλουν υποχρεωτικά, προσφορά για το σύνολο των ειδών της 
µελέτης.  

- Η οικονοµική προσφορά θα υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο των µελών της εταιρί-
ας. Μονογραφές που ενδεχοµένως λείπουν µπορούν να συµπληρωθούν ενώπιον της Επι-
τροπής διαγωνισµού, µετά το άνοιγµα των προσφορών. 

- Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση συ-
µπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για παράδοση της προµήθειας, στον τόπο και µε τον τρόπο 
που προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 

- ∆εν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές (µε ποινή αποκλεισµού του συνόλου της προ-
σφοράς). 

- Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε 
όρο της παρούσας ∆ιακήρυξης απορρίπτονται. 

- Κάθε διαγωνιζόµενος επιτρέπεται να συµµετέχει µόνο σε ένα διαγωνιζόµενο σχήµα. 

Κατά τη διάρκεια ισχύος των προσφορών και έως της παράδοσής των προς προµήθεια ειδών, απα-
γορεύεται η αναπροσαρµογή της τιµής για οποιοδήποτε λόγο. Προσφορές που θέτουν σαν όρο την 
αναπροσαρµογή της τιµής για το χρονικό διάστηµα από της διεξαγωγής του διαγωνισµού και έως της 
παράδοσης των προς προµήθεια ειδών στη ∆.Ε.Υ.Α.Ζ., απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Άρθρο 21  

Παροχή διευκρινήσεων 

1. Η παρούσα προκήρυξη και τα λοιπά πληροφοριακά στοιχεία του διαγωνισµού διατίθενται από τη 
∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Ζακύνθου (∆.Ε.Υ.Α.Ζ.), Γραφείο Μελετών, ∆ιον. 
Ρώµα 1 (Κτίριο ΞΕΝΙΑ), τηλ. 26950 43811,434811 εσωτ.3,2 (κα Μούσουρα Ιουστίνη) καθώς και 
από την ιστοσελίδα του ∆ήµου Ζακύνθου. Η διάθεση των τευχών γίνεται είτε αυτοπροσώπως, είτε 
σε εταιρεία ταχυµεταφοράς είτε µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 

2. Οι ενδιαφερόµενοι υποχρεούνται µέσα σε δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή των τευ-
χών, να τα ελέγξουν από άποψη πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, 
να το γνωρίσουν εγγράφως στην ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. 
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3. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ζητήσουν διευκρινίσεις για το περιεχόµενο των τευχών του διαγω-
νισµού υποβάλλοντας εγκαίρως ερωτήσεις στη ∆ηµοπρατούσα Αρχή, η οποία υποχρεούται να 
απαντήσει το αργότερο µέχρι και τρεις (3) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την εκπνοή της προθε-
σµίας υποβολής των προσφορών. 

4. Μετά την κατάθεση καµία διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή των 
προσφορών δεν γίνεται δεκτή. 

5. Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει το δικαίωµα και αφού το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από διαγωνι-
ζόµενο την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς του. Στην περίπτω-
ση αυτή η παροχή διευκρινίσεων δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

6. Στην περίπτωση που ζητηθούν έγγραφες διευκρινίσεις, αυτές πρέπει να παραδίδονται στην Επι-
τροπή Αξιολόγησης µέσα στο χρονικό διάστηµα που ορίζεται από αυτήν, διαφορετικά δεν θα λαµ-
βάνονται υπόψη. 

Άρθρο 22  

Τρόπος διεξαγωγής διαγωνισµού 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης  του 
διαγωνισµού παρουσία των προσφερόντων ή τυχόν νοµίµων εκπροσώπων τους. Η Επιτροπή προ-
βαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην παρού-
σα διακήρυξη. Κατά την διαδικασία αυτή απαγορεύεται για οποιονδήποτε λόγο η παραλαβή άλλης 
προσφοράς µε ποινή ακυρότητας του διαγωνισµού. 

Η αποσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία: 

1. Αποσφραγίζεται, κατά σειρά παράδοσης, ο κυρίως φάκελος. Ο φάκελος της Οικονοµικής Προ-
σφοράς δεν αποσφραγίζεται αλλά µονογράφεται και φυλάσσεται από την Επιτροπή. 

2. Γίνεται αναλυτική καταγραφή των δικαιολογητικών που περιέχονται σε κάθε φάκελο. Οι προσφο-
ρές και όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής στον διαγωνισµό µονογράφονται κατά τη 
διενέργειά του από όλα τα µέλη της Επιτροπής. 

3. Η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζοµένων, αποφασίζει δε γι’ αυτούς 
που πιθανόν θα αποκλεισθούν. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής στην συνέχεια ανακοινώνει αυτούς 
που αποκλείστηκαν από τον διαγωνισµό, καθώς και τους λόγους του αποκλεισµού τους και τους 
καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα της προσφοράς τους. Προσφορές που αποκλείστηκαν 
κατά την ανωτέρω διαδικασία του διαγωνισµού και δεν παρελήφθησαν αµέσως από τους διαγωνι-
ζόµενους δεν έχουν καµία αξία ή επίπτωση επί του διαγωνισµού.  

4. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, για όσες προσφορές κρίθη-
καν αποδεκτές, αποσφραγίζονται από την Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού και ακολουθεί 
σχετική ανακοίνωση τιµών. Στην συνέχεια ανακηρύσσεται ο Ανάδοχος της προµήθειας, µε κριτή-
ριο τη χαµηλότερη τιµή. 

5. Ακολουθεί η σχετική διαδικασία για την έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού από το ∆.Σ. 
της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. 

6. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπροσώπους τους οι οποίοι θα είναι 
παρόντες κατά την διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, τότε αυτοί πρέπει να υποβάλλουν 
στην Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισµού βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουµένου του γνησί-
ου της υπογραφής του εκπροσωπουµένου από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συµβολαιο-
γράφο. Εάν ο εκπροσωπούµενος αποτελεί νοµικό πρόσωπο, συνεταιρισµό ή ένωση προµηθευ-
τών, επιπλέον θα υποβληθεί και αντίστοιχο έγγραφο νοµιµότητας εκπροσώπησης (γι αυτόν δηλα-
δή που υπογράφει τη βεβαίωση εκπροσώπησης, π.χ. καταστατικό εταιρείας για τα νοµικά πρό-
σωπα).  

Οι εκπρόσωποι των προµηθευτών θα πρέπει να επιδείξουν στην Επιτροπή διενέργειας του δια-
γωνισµού οποιοδήποτε νόµιµο έγγραφο για έλεγχο ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο, κτλ). 

Άρθρο 23  

Αποτέλεσµα διαγωνισµού  - Κατακύρωση 

1. Η Επιτροπή Αξιολόγησης µε εισήγηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ∆.Ε.Υ.Α.Ζ., µπορεί να προ-
τείνει:  
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α. Κατακύρωση της προµήθειας για ολόκληρη την ποσότητα.  

β. Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη 
των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.  

2. Ο διαγωνισµός δεν θα ολοκληρωθεί, πριν εγκριθεί το αποτέλεσµά του από το ∆ιοικητικό Συµβού-
λιο της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. 

3. Η τελική επιλογή του Προµηθευτή θα γίνει από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. µετά από 
γνωµοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

4. Η έγκριση του αποτελέσµατος και η απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισµού θα κοινοποιηθεί σε 
όλους τους διαγωνισθέντες, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα διακοπής του παρόντος διαγωνισµού σε οποιοδήποτε 
στάδιό του και µη κατακύρωσης της Σύµβασης, χωρίς αυτό να συνιστά υποχρέωση οποιουδήποτε 
είδους προς οιονδήποτε ενδιαφερόµενο. 

6. Στην περίπτωση κατά την οποία ο διαγωνιζόµενος που θα επιλεγεί, αρνηθεί να υπογράψει τη 
Σύµβαση, ή εάν δεν προσέλθει εντός 10 (δέκα) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής 
πρόσκλησης για την υπογραφή της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή τον κηρύσσει έκπτωτο και δι-
ατηρεί το δικαίωµα να αναδείξει ως ανάδοχο τον αµέσως επόµενο κατά σειρά αξιολόγησης διαγω-
νιζόµενο µε τον οποίο θα υπογράψει τη Σύµβαση, κ.ο.κ. 

Άρθρο 24  

Κατάρτιση σύµβασης 

1. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοί-
νωση  

2. Ο Προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει 
σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της 
σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.  

3. Ο χρόνος παράδοσης της προµήθειας, υπολογίζεται από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβα-
σης. 

4. Η προµήθεια θα παραδίδεται τµηµατικά µετά από υπόδειξη (έγγραφη ή προφορική), του αρµόδιου 
τµήµατος. 

5. Η Σύµβαση θα καταρτισθεί µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στα Συµβατικά Τεύχη και θα 
διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. 

6. Η διάρκεια ισχύος της σύµβασης θα είναι έως την ολοκλήρωση τρέχοντος έτους 2017. 

7. Η ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. δεν υποχρεούται να εξαντλήσει τις ποσότητες των ειδών που αναφέρονται στη σύµ-
βαση. 

 

Άρθρο 25  

Λοιπά στοιχεία διαγωνισµού 

1. Για την επικοινωνία της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. µε τους διαγωνιζόµενους, πρέπει αυτοί µε δήλωσή τους να 
καθορίσουν Αντίκλητο και να δώσουν τα πλήρη στοιχεία του (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, αριθµό 
τηλεφώνου, fax, κλπ), έτσι ώστε να είναι δυνατή και χωρίς καθυστέρηση η επαφή µαζί του. 

2. Όλες οι επικοινωνίες, προφορικές ή γραπτές, µεταξύ της ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. και των διαγωνιζοµένων θα 
διεξάγονται στην Ελληνική γλώσσα. Επίσης, τυχόν αντιρρήσεις κατά του αποτελέσµατος οποιασ-
δήποτε φάσης του διαγωνισµού θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ ∆.Ε.Υ.Α.Ζ. 

 

Κόκορης Κωνσταντίνος 

 


