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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ        

                                                            ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΤΟΥΣ 2012» 
 
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ:3/2012                                      
                                                    Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

 

Ο Δήμαρχος του Δήμου Ωραιοκάστρου κ. Σαραμάντος Δημήτριος, διακηρύσσει 

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο τη 

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ προσφορά σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 11389/1993 απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους ( 

ΦΕΚ Β΄ 185/23-3-93 ), για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος έτους 2012, 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ :  24.998,00 € συν Φ.Π.Α. 13% 3.249,74 €  

δηλαδή συνολικά ποσό 28.247,74€ σύμφωνα με την τεχνική έκθεση & τους 

ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης: 
   

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 

Αναθέτουσα αρχή, όργανο, τόπος, χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

1. Αναθέτουσα αρχή είναι ο Δήμος Ωραιοκάστρου με τα εξής στοιχεία: 

Ταχ. Δ/νση: Κομνηνών 76 Ωραιόκαστρο 

Αριθμός τηλεφώνου:  2313304086 Αριθμός ΦΑΞ:  2313304090 

Πληροφορίες: Μεζέ Αμαλία 

      2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού η οποία 

ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 61/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

      3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου Ωραιοκάστρου στις 25-6-

2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:30π.μ. μέχρι 11:00 πμ (ώρα λήξης παράδοσης 

προσφορών), ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών. 

     4. Αντίγραφο της περιληπτικής διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία (1) ημερήσια 

εφημερίδα, σε μία (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα & θα τοιχοκολληθεί στα γραφεία 

του  Δήμου στο συνηθισμένο μέρος τοιχοκόλλησης, θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και 

στην ιστοσελίδα του Δήμου.. 

    5. Οι προσφορές θα πρέπει να συνταχθούν στην Ελληνική γλώσσα. 

    6. ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με σφραγισμένες 

προσφορές δια συμπληρώσεως τιμολογίου σε έντυπο που θα χορηγηθεί από την 

υπηρεσία. Πληροφορίες και τεύχη για το διαγωνισμό θα χορηγούνται από το  Γραφείο 

Προμηθειών του Δήμου Ωραιοκάστρου. 

Τεύχη και συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη της συγγραφής 

υποχρεώσεων θα παρέχονται από την αναθέτουσα αρχή το αργότερο μέχρι την 

προηγούμενη ημέρα πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την 

παραλαβή των προσφορών . 

7. Η δαπάνη για την δημοσίευση σε εφημερίδα ανέρχεται στο ποσό των 100,00 

ευρώ περίπου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 

Προϋπολογισμός προμήθειας 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 

28.247,74  Ευρώ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3
ο
 

Δεκτοί στον διαγωνισμό 

1. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 
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α. Έλληνες και αλλοδαποί παραγωγοί και προμηθευτές. 

β. Ημεδαπά και αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα. 

γ. Συνεταιρισμοί. 

δ. Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά (σύμφωνα με το άρθρο 8 

του ΕΚΠΟΤΑ). 

ε. Φυσικά πρόσωπα. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 

Στοιχεία διαγωνισμού 

Στοιχεία για την προσφορά είναι: 

Η παρούσα διακήρυξη.  

Η συγγραφή υποχρεώσεων. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός. 

Το σχέδιο της οικονομικής προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να υποβάλλουν, επί ποινή 

αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά σε δύο αντίγραφα : 

 

α) Έλληνες Πολίτες : 

     Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων για ποσό ίσο προς το 5% της συνολικής 

προϋπολογισθείσης δαπάνης 1.412,39 € σαν εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Η 

εγγυητική συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του 

χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη , σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ  

παρ. ε11  

     Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση 

της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

     Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης τουλάχιστον 

τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό: 

πτώχευση και υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 

εκκαθάριση και υπό έκδοση απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης 

αναγκαστική διαχείριση και υπό έκδοση απόφασης αναγκαστικής διαχείρισης 

πτωχευτικό συμβιβασμό και υπό έκδοση απόφασης πτωχευτικού συμβιβασμού ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση  ή  διαδικασία. 

     Σημειώνεται ότι εάν δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να αντικατασταθούν από ένορκη 

δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου. 

     Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού είναι ενήμεροι, ως 

προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επίκουρης). Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας θα αφορά 

όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι ασφαλισμένοι 

σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους 

στο Ι.Κ.Α. 

     Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει, μαζί με την προσφορά του, υπεύθυνη 

Δήλωση (αρθρ. 8 του Ν. 1599/86), νομίμως θεωρούμενη για το γνήσιο της υπογραφής, 

στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι 

απασχολούμενοι στην επιχείρηση. 
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    Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

    Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή 

τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από 

αρμόδια δημόσια αρχή, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία 

διενέργειας του διαγωνισμού. 

    Οι προσφέροντες θα δηλώνουν (με υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 

1599/1986)  αναλυτικά ότι : 

α) δεν έχουν αποκλειστεί από άλλους διαγωνισμούς του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ., δεν 

έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, και γενικά η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς 

περιορισμούς λειτουργίας και είναι συνεπής στην εκπλήρωση, τόσο των συμβατικών 

της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς τον Δημόσιο τομέα  

β) η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της 

οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα  

γ) η προσφορά ισχύει για ενενήντα(90) ημέρες, από την ημερομηνία του διαγωνισμού 

δ) δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις, κατά την παροχή πληροφοριών, που 

ζητούνται από την υπηρεσία και  

ε) τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται πλήρως σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές 

προδιαγραφές της Διακήρυξης. 

    Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

εδαφίων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδονται τα σχετικά πιστοποιητικά. 

    Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της 

Διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν 

αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την επιτροπή 

του διαγωνισμού. 

 

β)  Αλλοδαποί : 

Αντίστοιχα τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου (α) με βάση την ισχύουσα 

νομοθεσία της χώρας τους. 

 

γ) Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά : 

Αντίστοιχα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων (α) και (β), καθώς και  

Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας για το πρόσωπο ή πρόσωπα που δεσμεύουν 

τα νομικά πρόσωπα (π.χ. ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., 

διαχειριστές Ε.Π.Ε., Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε. και νόμιμοι 

εκπρόσωποι για κάθε άλλο νομικό πρόσωπο). 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τελευταίου τριμήνου από το οποίο να 

προκύπτει ότι οι: 

α) Ομόρρυθμοι  εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

β) Διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

γ) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. και 

δ) οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου 

Δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

Νομιμοποιητικά έγγραφα ίδρυσης και λειτουργίας της εταιρίας ήτοι ΦΕΚ ίδρυσης και η 

τελευταία τροποποίηση του καταστατικού της συμμετέχουσας εταιρίας ή το τυχόν 

ισοδύναμο έγγραφο ανάλογα με τη χώρα εγκατάστασής της. 

Σε περίπτωση Α.Ε, πιστοποιητικό  από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας 

Περιφερειακής ενότητας η οποία είναι αρμόδια να βεβαιώσει ότι η άδεια σύστασης της 
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εταιρίας δεν έχει ανακληθεί και άρα δεν τελεί εξαιτίας του λόγου αυτού υπό 

εκκαθάριση. 

 

δ)  Συνεταιρισμοί : 

Αντίστοιχα τα παραπάνω δικαιολογητικά των παραγράφων (α) , (β) και (γ) 

Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

ε)         Ενώσεις προμηθευτών : 

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή ή 

κατασκευαστή που συμμετέχει στην ένωση. 

Πιστοποιητικό σκοπιμότητας του ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις προμηθευτών που 

αποτελούνται από μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις(ΜΜΕ) ή παραγωγικούς 

αστικούς συνεταιρισμούς στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του 

εξωτερικού είτε μεγαλύτερου μεγέθους είτε με μη μεταποιητική δραστηριότητα και 

εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεσθούν από τις ΜΜΕ ή τους παραγωγικούς αστικούς 

συνεταιρισμούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό 

αυτό μπορεί να υποβληθεί και μετά την υποβολή της προσφοράς μέσα σε 15 ημέρες από 

την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

Οι ΜΜΕ εκτός από τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την προσφορά τους 

υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από 

τον ΕΟΜΜΕΧ, από το οποίο να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που 

καθορίζονται για τη χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο 

διοικητής της τράπεζας Ελλάδος. 

  

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπροσώπους τους, 

υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του 

γνησίου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 

αρχή ή συμβολαιογράφο. 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από νομικά πρόσωπα μέσω εκπροσώπου, η 

κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει από το νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο το οποίο 

εκτός της αστυνομικής ταυτότητας θα προσκομίσει και πρακτικό του Δ.Σ. όπου θα 

εγκρίνεται η συμμετοχή στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι 

εκπρόσωπος της εταιρίας για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. 

Σημειώνεται ότι εάν δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να αντικατασταθούν από ένορκη 

δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή 

συμβολαιογράφου. 

Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη 

δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του 

γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 

συμβολαιογράφο. 

 

   Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά οφείλουν να προσκομισθούν κατά τη διενέργεια του 

διαγωνισμού επί ποινή αποκλεισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 

Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού 

Με ποινή να μην γίνουν αποδεκτές οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο 

καλά σφραγισμένο, ο οποίος θα φέρει τις κάτωθι σημάνσεις. 

α) Την λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα. 

β) Τον τίτλο της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια. 

γ) Τον αριθμό της διακήρυξης. 
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δ) Την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 

Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές απορρίπτονται. 

Με ποινή αποκλεισμού εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 

Εντός του κυρίως φακέλου να υπάρχουν οι εξής υποφάκελοι, επίσης 

σφραγισμένοι, οι οποίοι θα φέρουν και αυτοί τις άνω σημάνσεις: 

α) Φάκελος δικαιολογητικών 

β) Φάκελος οικονομικής προσφοράς 

 Οι προμηθευτές μπορούν να υποβάλλουν προσφορά μόνο για  το σύνολο της 

προμήθειας . 

 Οι προσφορές (τεχνικές προδιαγραφές) που δεν είναι απόλυτα σύμφωνες με 

τις προδιαγραφές της μελέτης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Οι προσφορές δεν πρέπει να φέρουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, 

διορθώσεις. 

Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι 

καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε επιτροπή διενέργειας 

διαγωνισμού κατά τον έλεγχο των προσφορών καθαρογράφει και μονογράφει την 

τυχούσα διόρθωση και σφραγίζει αυτήν. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ' 

αυτήν διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου 

αξιολόγησης. 

 Οι προσφορές θα μπορούν να σταλούν & με courier στην παραπάνω 

διεύθυνση από τους ενδιαφερόμενους με δική τους ευθύνη ως προς το περιεχόμενο και 

το χρόνο παράδοσης τους στο Πρωτόκολλο του Δήμου Ωραιοκάστρου, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτές θα έχουν παραληφθεί στο Πρωτόκολλο μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα. Ο Δήμος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν καθυστέρηση 

κατάθεσης, ούτε & για το εάν στον φάκελο υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα  

συνοδευτικά δικαιολογητικά. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή των προσφορών συνεπάγεται 

τον αποκλεισμό των υποψηφίων από τις περαιτέρω διαδικασίες. 

Μετά την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών η επιτροπή θα 

παραλάβει τους φακέλους και θα γίνει καταγραφή αυτών. Επίσης θα γίνει πρακτικό 

παραλαβής των προσφορών. 

Όλοι οι προσκομιζόμενοι φάκελοι των διαγωνιζομένων θεωρούνται σαν 

εσωτερικοί φάκελοι, αριθμούνται δε κατά σειρά επιδόσεως και μονογραφούνται από 

όλα τα παριστάμενα μέλη της Επιτροπής. 

Μετά την λήξη της παράδοσης των προσφορών, η συνεδρίαση συνεχίζεται 

δημόσια και αρχίζει ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης 

και αναγράφονται στο πρακτικό τα ευρισκόμενα στον κάθε φάκελο έγγραφα, 

περιληπτικά μεν αλλά κατά τρόπο που εμφανίζει το σύμφωνο ή όχι με τους όρους 

διακήρυξης και μονογραφούνται από όλα τα μέλη της αρμόδιας επιτροπής πλην της 

εγγυητικής επιστολής. Ο ευρισκόμενος εντός του ανοιχτού φακέλου εσωτερικός 

φάκελος που περιέχει την οικονομική προσφορά παραμένει σφραγισμένος και 

αναγράφεται σ' αυτόν ο αύξων αριθμός του φακέλου.  

Μετά την καταγραφή των δικαιολογητικών όλων των προσφορών οι 

παριστάμενοι στην αίθουσα ενδιαφερόμενοι εξέρχονται και η συνεδρίαση συνεχίζεται 

μυστική όπου και η επιτροπή μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών αποφασίζει για 

αυτούς που θα αποκλεισθούν. 

Στην συνέχεια διεξάγεται δημόσια η συνεδρίαση και ο πρόεδρος της επιτροπής 

ανακοινώνει τους αποκλεισμένους από την δημοπρασία ως και τους λόγους 

αποκλεισμού τους και τους καλεί να παραλάβουν τα σχετικά έγγραφα αυτών μαζί με 

την σφραγισμένη οικονομική προσφορά τους. 

Στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση η επιτροπή 

ορίζει νέα ημερομηνία σύγκλησης κατά την οποία θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα 
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του ελέγχου των τεχνικών προσφορών. 

Ακολούθως αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων 

έγιναν δεκτοί στον διαγωνισμό κατά σειρά και ανακοινώνεται το όνομα του κάθε 

διαγωνιζόμενου και το περιεχόμενο της οικονομικής προσφοράς του τα οποία και 

καταχωρούνται στα πρακτικά. 

Προσφορές που δεν φέρουν την υπογραφή του μειοδότη, που δεν είναι 

σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης, αόριστες ή υπό αίρεση απορρίπτονται. 

Η επιτροπή δέχεται ως έγκυρες τις προσφορές των διαγωνιζομένων που 

πληρούν όλα τα ανωτέρω. 

Μετά από αυτό η επιτροπή ανακοινώνει μεγαλόφωνα τα αποτελέσματα των 

οικονομικών τιμών που προσφέρθηκαν. 

Η επιτροπή εκδίδει απόφαση, εκτός και αν δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση 

οπότε και αποφασίζει κατά περίπτωση για την σύνταξη πίνακα τιμών σύγκρισης και 

αναβάλει την ανακοίνωση του αποτελέσματος σε μελλοντική συνεδρίαση της οποίας 

την ημερομηνία σύγκλησης ανακοινώνει. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 

Ενστάσεις κατά της δημοπρασίας  

Οι ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας 

διενέργειάς του ή συμμετοχής προμηθευτών σ' αυτή υποβάλλονται εγγράφως και 

εξετάζονται σύμφωνα με το άρθ.15 του ΕΚΠΟΤΑ και τις ισχύουσες διατάξεις. 

   

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 

Ακύρωση-επανάληψη δημοπρασίας 

Το αρμόδιο για την αξιολόγηση όργανο δύναται να προτείνει στην Οικονομική 

Επιτροπή: 

1. Την ακύρωση του διαγωνισμού λόγω ασύμφορου ή συμπαιγνίας. 

2. Την επανάληψη της δημοπρασίας με τροποποίηση ή όχι των τεχνικών 

προδιαγραφών. 

3. Την συνέχιση του διαγωνισμού με υποβολή νέων εγγράφων προσφορών 

χωρίς τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 

Χρονική ισχύς προσφορών 

Οι προσφορές για όλους όσους έχουν λάβει μέρος στην δημοπρασία και δεν 

αποκλείστηκαν θεωρούνται ότι ισχύουν για ένα τρίμηνο από την ημέρα του 

διαγωνισμού. Κατά το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές ο Δήμος μπορεί να 

καλέσει οποιονδήποτε διαγωνισθέντα για να υπογράψει σύμβαση προμήθειας με τους 

όρους της παρούσας διακήρυξης και της συγγραφής υποχρεώσεων. Ο διαγωνιζόμενος 

δεν δύναται κατά το διάστημα της ισχύς της προσφοράς του να ζητήσει ακύρωση ή 

επιστροφή της εγγυητικής επιστολής ή οιανδήποτε μεταβολή των όρων, προερχομένης 

από οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο 

Αξιολόγηση προσφορών 

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει σε προμηθευτή που θα προσφέρει την 

χαμηλότερη τιμή. 

Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς τιμή και 

είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

Η επιτροπή μπορεί να προτείνει κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη την 

ποσότητα ή μέρος αυτής που προσφέρει ο προμηθευτής.   
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ΑΡΘΡΟ 11
ο
   

Ανακοίνωση κατακύρωσης ανάθεσης 

Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, 

υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης 

της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την 

προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής  

 Εάν η κατακύρωση ή η ανάθεση γίνεται σε αλλοδαπό προμηθευτή η 

ανακοίνωση απευθύνεται στον εκπρόσωπό του στην Ελλάδα, εάν υπάρχει, σε αντίθετη 

δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή τηλετύπημα στον αλλοδαπό 

προμηθευτή. Στην περίπτωση που η πληρωμή στον προμηθευτή προβλέπεται να γίνει 

με άνοιγμα πίστωσης, η εγγύηση καλής εκτέλεσης μπορεί να κατατεθεί στον 

ανταποκριτή της Τράπεζας της Ελλάδος στο εξωτερικό, η δε εγγύηση συμμετοχής 

παραμένει σε ισχύ και αποδεσμεύεται μετά την κατάθεση και αποδοχή της εγγύησης 

καλής εκτέλεσης.  

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να 

υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού η του 

κοινοτικού συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α. Η σύμβαση 

συντάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 της αριθ. 11389/93 Υπ. 

Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ). 

Ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Χρονική  ισχύς σύμβασης 

    Η ισχύς της σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της και θα έχει   

χρονική διάρκεια είτε ένα έτος, είτε μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού της. Σε 

περίπτωση που εξαντληθεί ο προϋπολογισμός της σύμβασης πριν από το τέλος του 

έτους μπορεί η ισχύς της να παραταθεί εφόσον είναι εφικτή ανάλογη τροποποίηση των 

σχετικών κωδικών.  Αντίστοιχη παράταση μπορεί να γίνει και πέραν του έτους εφόσον 

δεν έχει μέχρι τότε εξαντληθεί ο προϋπολογισμός της, με αντίστοιχη τροποποίηση του 

προϋπολογισμού. Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και ανάλογα με τις ανάγκες 

της υπηρεσίας, θα γίνεται τμηματική παράδοση και πληρωμή των ειδών της σύμβασης, 

σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων της μελέτης του 

διαγωνισμού 

 

  ΑΡΘΡΟ 13ο  

Dumping - εξαγωγικές επιδοτήσεις 
1. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι εφαρμόζεται πολιτική τιμών κάτω του 

κόστους κατασκευής ή εμπορίας του προϊόντος (τιμή dumping) ή ότι το προσφερόμενο 

προϊόν είναι αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης, η προσφορά απορρίπτεται. Οι 

προσφέροντες οφείλουν να είναι γνώστες των προαναφερθέντων μέτρων της χώρας 

προέλευσης του προϊόντος ή της κατασκευάστριας εταιρείας. Τα ανωτέρω ισχύουν 

ακόμα και στην περίπτωση που μεσολαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης (που 

αφορούν ενδιάμεσα προϊόντα) για την κατασκευή του τελικού προϊόντος. Οι εν λόγω 

φάσεις βιομηχανοποίησης επιβάλλεται ρητά να δηλωθούν στην προσφορά των 

ενδιαφερόμενων. 

2. Οι προσφέροντες κατασκευαστές ή εμπορικοί εκπρόσωποι προϊόντων χωρών που 

δεν έχουν αποδεχθεί τα πρωτόκολλα Πολυμερών Συμφωνιών Δασμών και Εμπορίου 

(GATT) ή δεν λειτουργούν στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής Ένωσης με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, οφείλουν εγγράφως να δηλώσουν με την προσφορά τους, ότι το 
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προσφερόμενο προϊόν τους δεν είναι αποδέκτης πολιτικής τιμών κάτω του κόστους 

κατασκευής ή της τιμής απόκτησης του προϊόντος για εμπορία (τιμή dumping) ή 

αποδέκτης εξαγωγικής επιδότησης. 

3. Δεν έχουν την υποχρέωση κατάθεσης της προαναφερθείσας δήλωσης οι 

προσφέροντες προϊόντα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη Νορβηγία, την 

Ελβετία, τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Λετονία, 

Λιθουανία, Εσθονία, Ρουμανία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βουλγαρία, 

Ουγγαρία, Κύπρο, Ισραήλ και Τουρκία καθώς και κάθε άλλο κράτος που αποδέχεται 

και εφαρμόζει, στον χρόνο που επιθυμεί, τα εν λόγω Πρωτόκολλα της GATT ή που 

συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση
 

στο πλαίσιο ολοκληρωμένης Τελωνειακής 

Ένωσης». 

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
  

Ρήτρα ηθικού περιεχομένου 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων (κατασκευαστικών ή εμπορικών) που 

κατά παράβαση των άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 

απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανήλικους κάτω των 15 ετών. Οι προσφέροντες 

εφόσον δεν είναι κατασκευαστές οφείλουν να είναι γνώστες της εφαρμογής της 

προαναφερθείσας ρήτρας στην κατασκευάστρια εταιρεία του προϊόντος 

 

ΑΡΘΡΟ 15
ο
  

Έλεγχος εγκαταστάσεων προσφέροντος ή υποκατασκευαστού 
1. Εφόσον κριθεί απαραίτητη η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στις εγκαταστάσεις 

του προσφέροντος ή των υποκατασκευαστών του προσφερόμενου προϊόντος, τα έξοδα 

της ειδικά για το σκοπό αυτό συσταθεισομένης τριμελούς επιτροπής βαρύνουν τον 

προσφέροντα ή τους προσφέροντες κατ’ αναλογία. 

2. Η καταβολή των ανωτέρω εξόδων, το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση 

τις ισχύουσες διατάξεις περί εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του 

Δημοσίου, διενεργείται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ενημέρωση του υπόχρεου. Σε 

περίπτωση μη καταβολής των εξόδων εντός της οριζόμενης προθεσμίας, η προσφορά 

του υπόχρεου δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν αξιολογείται. 

 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
  

Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών 
Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών 

εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα 

έθιγε τα έννομα συμφέροντά του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει σ’ αυτά την 

ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα 

μπορούν να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η 

έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του 

απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του 

ενδιαφερόμενου. 

 

  

Ο Δήμαρχος 

 

 

 

Σαραμάντος Δημήτριος 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ         ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΦΡΕΣΚΟ ΓΑΛΑ ΕΤΟΥΣ 2012» 

                                        
ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ:3/2012 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

     Αυτή η Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά σύναψη σύμβασης εκτέλεσης προμήθειας 

φρέσκου γάλακτος με συνοπτική διαδικασία μέσω πρόχειρου διαγωνισμού για τις 

ανάγκες του Δήμου Ωραιοκάστρου. 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Ισχύουσες διατάξεις 

 

α. Η Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί "Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α." άρθρο 23 παραγ. 4, 5 & 6 και των 

ερμηνευτικών εγκυκλίων 27/93 & 53/93 που έχουν εκδοθεί προς εκτέλεσή της. 

β. Ο Ν. 2286/95 για "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών 

θεμάτων". 

γ. Τον Ν. 3463/2006 με τίτλο "Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας". 

δ. Τις σχετικές σε ισχύ εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν 

προμήθειες Ο.Τ.Α. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Συμβατικά Στοιχεία 

 

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

α. Η διακήρυξη 

β. Η Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

γ. Τεχνική Έκθεση 

δ. Η προσφορά του μειοδότη (οικονομική) 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας 

 

3.1  Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 

24.998,00 € πλέον Φ.Π.Α. 13% 

3.2  Προέρχεται από τον προϋπολογισμό του έτους 2012. 

3.3  Θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους. 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 

Έγκριση Αποτελέσματος - Ανακοίνωση Κατακύρωσης 

 

α. Για την έγκριση του αποτελέσματος αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή μετά από 

προηγούμενη γνώμη του αρμόδιου για την αξιολόγηση οργάνου.  

β. Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με 

το άρθρο 24 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.  

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
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α. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση ή η απευθείας ανάθεση, 

υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος 

της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον 

Φ.Π.Α.. 

β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης παρέχεται με εγγυητική 

επιστολή πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων ΕΕ και έχουν το 

δικαίωμα προς αυτό, στην Ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση, καθώς επίσης 

και με έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου.  

γ. Η εγγύηση θα κατατεθεί κατά την υπογραφή της σύμβασης παρ. 2.γ του άρθρου 26 

της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 

δ. Η εγγυητική αυτή θα πρέπει ανεξάρτητα από το όργανο που την εκδίδει και τον τύπο 

που περιβάλλεται θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρει και τα οριζόμενα στην παράγραφο 

2.δ εδάφιο 1 έως και 12 του άρθρου 26 της Υ.Α. της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 

ε. Ο χρόνος εγγύησης του προς προμήθεια υλικού δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 

ενός έτους. 

στ. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του υλικού σύμφωνα με την παρ. 2.ε του άρθρου 26 της Υ.Α. 

11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 

ζ. Σε περίπτωση δε κατά την οποία η κάλυψη του χρόνου εγγύησης διασφαλίζεται με 

τραπεζική ή άλλου φορέα εγγυητική επιστολή για το προβλεπόμενο στην διακήρυξη 

χρονικό διάστημα ενώ η εγγύηση παρατείνεται από τον προμηθευτή για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα με δικό του επίσημο έγγραφο, το έγγραφο αυτό θα καλύπτει όλες τις 

υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2.δ του άρθρου 26 της Υ.Α. 11389/93 του 

ΥΠ.ΕΣ.  

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Υπογραφή σύμβασης 

 

Ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούται εντός 10 ημερών από την 

ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Ο χρόνος παράδοσης αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια δεν 

προσέλθει μέσα στην προαναφερόμενη χρονική προθεσμία να υπογράψει την σχετική 

σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση που έγινε στο 

όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτή με απόφαση του Δ.Σ. ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 της 

Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.  

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 

Σύμβαση 

Η σύμβαση καταρτίζεται από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα 

μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της Συγγραφής Υποχρεώσεων και 

της προσφοράς του μειοδότη που έγινε αποδεκτή από την κατά Νόμο Επιτροπή. 

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και 

περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής: 

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης. 

- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους      

συμβαλλόμενους. 

- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες. 

- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα. 

- Την συμφωνηθείσα τιμή. 

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών. 

- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του μειοδότη. 
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- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις. 

- Τον τρόπο παραλαβής. 

- Τον τρόπο πληρωμής. 

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της δημοπρασίας. 

- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών. 

- Τις προβλεπόμενες ρήτρες. 

- Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τμήματος. 

- Τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας. 

Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν 

συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων 

οργάνων αξιολόγησης, παρ. 1,2, & 3 του άρθρου 25 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ., 

εκτός εάν για εύλογη αιτία έχει εγγράφως ζητηθεί από τον προμηθευτή παράταση του 

χρόνου παράδοσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 

Χρόνος και τόπος παράδοσης   

 Η παράδοση του φρέσκου γάλακτος θα γίνεται καθημερινά σε ψυγεία που 

βρίσκονται στην Δημ. Ενότητα Ωραιοκάστρου: οδός Αεροδρομίου ( εργοτάξιο ), 

 σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου από την ημέρα έγκρισης του  αποτελέσματος του 

διαγωνισμού από την Οικονομική Επιτροπή  και για ένα έτος.   

Μπορεί να γίνει παράταση του χρόνου παράδοσης μέχρι να αναδειχθεί 

μειοδότης για το επόμενο έτος. 

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 

Φ.Π.Α. 

Ο Φ.Π.Α βαρύνει τον  Δήμο Ωραιοκάστρου. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  

Τρόπος πληρωμής 

 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνει με εξόφληση 100% της 

συμβατικής αξίας σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1.α, 2 & 3 του άρθρου 36 

της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. 

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια 

υπηρεσία. 

Τυχόν διαφορές που μπορεί να προκύψουν μετά από την υπογραφή της σχετικής μεταξύ 

του Δήμου Ωραιοκάστρου και του προμηθευτή σύμβασης, θα επιλύονται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 40 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.  

 
 

Ο Δήμαρχος 

 

 

 

Σαραμάντος Δημήτριος 
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Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α 
 

Τ…………………………………………………………………………… 

 

 

ΚΑΤΟΙΚΟΥ…………………………………………………………………

. 

 

ΟΔΟΣ………………………………ΑΡΙΘΜΟΣ….………….ΤΗΛ……… 

 

                                         

 

ΠΡΟΣ 

Την επιτροπή Διεξαγωγής Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου της 

προμήθειας «ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΤΟΥΣ 2012» (με πρόχειρο 

μειοδοτικό διαγωνισμό).  

Αφού λάβαμε γνώση τους όρους της διακήρυξης του Δημάρχου 

Ωραιοκάστρου της ανωτέρω δημοπρασίας, προσφέρουμε:  

 

 

 

Α/Α Είδος προμήθειας   Τιμή ανά συσκευασία   

χωρίς Φ.Π.Α. 

Αριθμητικά 

Τιμή ανά συσκευασία 

χωρίς Φ.Π.Α. 

 Ολογράφως 

 

1. ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ 

(αγελάδας)  

   1 λίτρου 

  

 

 

 

2 ΓΑΛΑ ΦΡΕΣΚΟ  

(αγελάδας) 

  ½ λίτρου  

  

              

Ο Προσφέρων 
 

                                                               

 

 

 

 

 

                                                                 Υπογραφή  -  Σφραγίδα 

 


