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ΑΡΘΡΟ 1ο 
     Οι διατάξεις που ισχύουν για το διαγωνισμό και την εκτέλεση 
της προμήθειας είναι οι παρακάτω: 
α) Η Υ.Α. 11389/93 του Υπ. Εσ. με όλες τις σχετικές εγκυκλίους 27/93,31/93,39/93,53/93 του 
Υπ. Εσ. που ακολούθησαν. 
β) Ο Ν.2286/95 "Περί Προμηθειών Δημοσίου Τομέα και συναφών θεμάτων". 
γ) Ο Ν.2307/95 "Περί  προσαρμογής της νομοθεσίας αρμοδιότητας του Υπ. Εσ. στις 
διατάξεις για την νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 
δ) Τον Ν. 3463/2006  "Δημοτικός και κοινοτικός κώδικάς". 
ε) Το Π.Δ 394/96 “Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου”. 
ζ) Την υπ΄ αριθμό 53316/2-10-2006 κοινή Υπουργική Απόφαση 
που έχει εφαρμογή από την ημερομηνία ισχύος της και για το 
προσωπικό που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου και 
για τις ειδικότητες και θέσεις εργασίας που αναφέρονται σ΄αυτή. 
η) Την κοινή Υπουργ. Απόφαση 53361/2-10-2006 και όπως 
συμπληρώθηκε με την υπ΄ αριθμό 36586/30-6-2007 κοινή Υπ. 
Απόφαση. 
ΑΡΘΡΟ 2ο  
    Η προμήθεια των ειδών θα γίνει με ανοικτό διαγωνισμό και με κριτήριο την χαμηλότερη 
τιμή , σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίζει η Διακήρυξη. 
 
ΑΡΘΡΟ 3ο 
     Η διενέργεια της προμήθειας θα γίνει, σύμφωνα με τις διατάξεις  « ΕΚΠΟΤΑ». 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
   Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: 
α)Διακήρυξη 
β)Συγγραφή υποχρεώσεων 
γ)Ειδική Συγγραφή υποχρεώσεων 
δ)Ενδεικτικός προϋπολογισμός 
ζ) Τεχνικές προδιαγραφές 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο 
     Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από Επιτροπή . 
  ΑΡΘΡΟ 6ο 

 1



 2

   Όλοι οι εργαζόμενοι θα παραλάβουν την ποσότητα γάλακτος που δικαιούνται, σύμφωνα με 
  καταστάσεις που θα δοθούν από την Υπηρεσία στον προμηθευτή. Η παράδοση 

ΡΘΡΟ 7

    Η παράδοση των ειδών από τον προμηθευτή προς τους εργαζομένους, αφού γίνει η παραλαβή 
από την αρμόδια Επιτροπή, θα γίνει σε κατάλληλο χώρο που υποχρεωτικά πρέπει να διαθέτει ο 
προμηθευτής εντός της πόλης του Ηρακλείου ή  των προαστίων του 
  
ονομαστικές
μπορεί να γίνει τμηματικά και σύμφωνα με υπόδειξη του Δήμου Ηρακλείου  
 

οΑ  
ερόμενα είδη που θα παραδώσει ο μειοδότης, πρέπει να είναι της ιδίας  ποιότητας 

ΡΘΡΟ 8

 Τα προαναφ
με τα δείγματα. 
 

οΑ  
ρακλείου έχει το δικαίωμα προσκόμισης, τόσο των δειγμάτων όσο και των    Ο Δήμος Η

υπόλοιπων προς παράδοση ειδών, στο Χημείο του κράτους για έλεγχο με έξοδα του μειοδότη . 
 
   ΑΡΘΡΟ 9ο 
   Ο Δήμος Ηρακλείου διατηρεί το δικαίωμα αυξομείωσης των ποσοτήτων που αναφέρει ο 

ροϋπολογισμός .Ο μειοδότης οφείλει να δεχθεί την αυξομείωση με τους ιδίους 

ΡΘΡΟ 10

ενδεικτικός π
όρους στην ίδια τιμή. 
 

οΑ  
υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους-τέλη –κρατήσεις, 

ΡΘΡΟ 11

  Ο ανάδοχος 
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ βαρύνει τον Δήμο Ηρακλείου. 
 

οΑ  
μενοι για να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, δύναται να δώσουν προσφορά βάσει   Οι ενδιαφερό

του ενδεικτικού προϋπολογισμού και του τιμολογίου προσφοράς.  
 
ΑΡΘΡΟ 12ο 
   Οι ενδιαφερόμενοι για να λάβουν μέρος στη δημοπρασία, θα προσκομίσουν με την προσφορά 
τους, εξουσιοδότηση του κατασκευαστού, (εφ΄ όσον δεν κατασκευάζουν τα προς προμήθεια 
είδη), στην οποία θα φαίνεται ότι δίδει το δικαίωμα στον ενδιαφερόμενο, να λάβει μέρος στη 
ημοπρασία και ότι το είδος της προσφοράς είναι το γνήσιο και όχι απομίμηση του, ενώ αν ο 

θα είναι και μειοδότης ,ο κατασκευαστής με δήλωσή του, θα διαθέτει το προς 
δ
προμηθευτής 
προμήθεια είδος στον προμηθευτή.  
 
ΑΡΘΡΟ 13ο  
   Σε κάθε κουτί  γάλακτος θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης, που δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη από (11) εννδέκα μήνες εκτός ψυγείου, επίσης θα αναγράφεται αναλυτικά η 
ύνθεσή του δηλαδή πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπαρά σε g, ασ ρο σε mg, και 
ιταμίνες Α , Β12,  την ενέργεια σε Kj ή Kca ιού  θα 
διαθέτει εύκολο άνοιγμα.  
 
 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
Βαγγέλης Φωσκολάκης 

Αρχιτέκτων  Μηχανικός με Α΄ βαθμό 

Προϊστάμενος το τμήματος 
Εκτέλεσης ού   

Σαρτζετάκης  Ευτύχης 
Μηχανολόγος  Μηχανικός Τ.Ε με Α΄ βαθμό 

 

σ βέστιο φώσφο
β , Β1, Β2, Β6 l. Στο επάνω μέρος του κουτ

 Συντάχτηκε  
Θεωρήθηκε υ 

  Έργων Ηλεκτροφωτισμ
     Ο Προϊστάμένος Κυκλοφορίας & Σήμανσης 
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