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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
για την εκ̟οίηση ̟ρόβειου γάλακτος, ̟αραγωγής έτους 2021 και 2022, 

του Πρότυ̟ου Κέντρου Κτηνοτροφίας και Εκ̟αίδευσης Βλάστης 
 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 
Έχοντας υ̟όψη : 

1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α’/97) «∆ιοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, 
ρύθµιση θεµάτων για την το̟ική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α’/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

3. Τις διατάξεις του Π.∆. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α’/2010) «Οργανισµός της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Η̟είρου - 
∆υτικής Μακεδονίας», ό̟ως ισχύει. 

4. Την ΠΥΣ 4/06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α’/06-02-2015) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 
4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) «Ε̟είγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υ̟ουργείου Εσωτερικών», σύµφωνα µε το 
ο̟οίο ο αρχαιότερος Γενικός ∆ιευθυντής ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού Γραµµατέα όταν η θέση είναι κενή. 

5. Την υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. 13912/15-05-2017 Α̟όφαση του Υ̟ουργού Εσωτερικών µε την ο̟οία διορίστηκε 
Συντονιστής της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Η̟είρου - ∆υτικής Μακεδονίας ο Μιχελάκης Βασίλειος του 
Πολυκάρ̟ου (ΦΕΚ 250/τ. ΥΟ∆∆/26-05-2017 - Α∆ΑΩΩΓΦ465ΧΘ7-Κ4Ω). 

6. Την υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. 72443 /29-05-2017 (Α∆Α: 6Μ5Μ0Ρ1Γ-Λ00) Α̟όφαση του Συντονιστή Α̟.∆.Η̟-∆.Μ., 
̟ερί ορισµού Προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ̟οχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και ̟ράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο ∆ιαδίκτυο «Πρόγραµµα 
∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α') «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υ̟ηρεσιών 
(̟ροσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  
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9. Την υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. 78738/15718/09-12-2015 Α̟όφαση της Α̟.∆.Η̟-∆Μ. ̟ερί «αναδιοργάνωσης της 
λειτουργίας του Πρότυ̟ου Κέντρου Κτηνοτροφίας και Εκ̟αίδευσης Βλάστης Ν. Κοζάνης της Α̟οκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Η̟είρου - ∆υτικής Μακεδονίας». 

10. Την υ̟’ αριθµ. 186083/27.11.2017 (ΦΕΚ 4264/Β΄/06-12-2017) Α̟όφαση του Συντονιστή Α̟οκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Η̟είρου – ∆υτικής Μακεδονίας «Παροχή εξουσιοδότησης υ̟ογραφής διοικητικών ̟ράξεων και εγγράφων 
«Με εντολή Συντονιστή  Α̟οκεντρωµένης  ∆ιοίκησης Η̟είρου – ∆υτικής  Μακεδονίας» στον Προϊστάµενο Γενικής 
∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας, στον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού και στους Προϊσταµένους των 
Τµηµάτων αυτής». 

 
11. Την υ̟’ αριθµ. 169453/30-12-2020 (Α∆Α: 9ΩΒΡΟΡ1Γ-ΓΕ0) α̟όφαση του Συντονιστή Α̟οκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Η̟είρου – ∆υτικής Μακεδονίας για τη συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής διενέργειας και αξιολόγησης 
συνο̟τικών  διαγωνισµών ̟ου αφορούν την Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση Η̟είρου – ∆υτικής Μακεδονίας. 

12. Την υ̟’ αριθµ. 169450/30-12-2020 Α̟όφαση ε̟ιτρο̟ής ̟ροσφυγών συνο̟τικές (Α∆Α: 6Α87ΟΡ1Γ-4ΨΠ) 
α̟όφαση του Συντονιστή Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Η̟είρου – ∆υτικής Μακεδονίας για τη συγκρότηση 
ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης ενστάσεων των διαγωνισµών ̟ου αφορούν την διεξαγωγή των διαγωνισµών α̟ό την 
Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση Η̟είρου – ∆υτικής Μακεδονίας. 

13. Την ανάγκη εκ̟οίησης ̟ρόβειου γάλακτος, ̟αραγωγής 2021 και 2022, του Πρότυ̟ου Κέντρου Κτηνοτροφίας & 
Εκ̟αίδευσης Βλάστης. 

Κ Α Λ Ο Υ Μ Ε 

Όλους τους ενδιαφερόµενους να λάβουν µέρος στην α̟ό το νόµο ̟ροβλε̟όµενη διαδικασία για την 

ανάδειξη ̟λειοδότη (αναδόχου/αγοραστή) για την εκ̟οίηση ̟ρόβειου γάλακτος ̟αραγωγής 2021 και 2022 

̟οσότητας 20.000 κιλών ̟ερί̟ου, του Πρότυ̟ου Κέντρου Κτηνοτροφίας & Εκ̟αίδευσης Βλάστης. 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νοµικά ̟ρόσω̟α, ηµεδα̟ά ή αλλοδα̟ά, οι συνεταιρισµοί 

και οι ενώσεις ̟ροµηθευτών ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά. Στη διαδικασία δεν θα γίνουν δεκτοί όσοι 

α̟οκλείσθηκαν ή κηρύχθηκαν έκ̟τωτοι κατά το ̟αρελθόν και όσοι δεν ̟αρέχουν, κατά την κρίση της 

Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης, τα εχέγγυα της ̟λήρους και τελείας εκ̟λήρωσης των υ̟οχρεώσεών 

τους. 

Ελάχιστη τιµή ̟ροσφοράς ανά κιλό γάλακτος (χωρίς Φ.Π.Α.) ορίζεται το ̟οσό των 0,85 € (χωρίς τον 

ΦΠΑ 13%). 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η υψηλότερη ̟ροσφερόµενη τιµή ανά κιλό γάλακτος (χωρίς ΦΠΑ) . 

Η διενέργεια (α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών) θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στις 16 Μαρτίου 2021 ηµέρα Τρίτη και 

ώρα 11:00 ̟.µ. στο ∆ιοικητήριο της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Η̟είρου - ∆υτ. Μακεδονίας, (Ζ.Ε.Π. 

Κοζάνης, Τ.Κ. 50100 ΚΟΖΑΝΗ). Η α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών θα γίνει δηµόσια α̟ό την αρµόδια 

Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης Συνο̟τικών ∆ιαγωνισµών της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Η̟είρου 

- ∆υτικής Μακεδονίας. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η εκ̟οίηση θα γίνεται για όλο το χρονικό διάστηµα ̟ου διαρκεί η γαλακτική ̟ερίοδος, η ο̟οία δεν 

είναι δυνατόν να ̟ροκαθοριστεί. Ωστόσο ο αγοραστής θα ειδο̟οιηθεί εγγράφως µία (1) εβδοµάδα ̟ριν 

τη λήξη της. 

2. Η ̟αραλαβή θα γίνεται τουλάχιστον δύο (2) φορές την εβδοµάδα α̟ό το χώρο συγκέντρωσης του 

γάλακτος µε µέριµνα και µεταφορικό µέσο του ̟λειοδότη - αγοραστή. 

3. Το Πρότυ̟ο Κέντρο Κτηνοτροφίας και Εκ̟αίδευσης Βλάστης δε θα φέρει καµία ευθύνη για τυχόν 

αλλοιώσεις του γάλακτος οι ο̟οίες θα οφείλονται σε καθυστέρηση της ̟αραλαβής. 

4. Η συγκέντρωση του γάλακτος θα γίνεται σε ψυκτικό θάλαµο - ̟αγολεκάνη του Κέντρου και κατά την 

̟αράδοσή του θα ογκοµετρείται και θα µεταγγίζεται σε δοχεία του ̟λειοδότη- αγοραστή. 
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5. Η µέτρηση της ̟οσότητας του γάλακτος θα γίνεται α̟ό τον υ̟εύθυνο του Πρότυ̟ου Κέντρου 

Κτηνοτροφίας & Εκ̟αίδευσης Βλάστης ̟αρουσία του αγοραστή . 

6. Η εκκαθάριση του γάλακτος θα γίνεται κάθε µήνα και η ̟ληρωµή του µέχρι το τέλος του ε̟όµενου µήνα. 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι ̟ροσφορές ̟ρέ̟ει να κατατίθενται µέχρι στις 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 10.00 ̟.µ. στην 

Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση Η̟είρου - ∆υτ. Μακεδονίας, ∆/νση Οικονοµικού, Τµήµα ∆ιοικητικού 

Οικονοµικού Ν. Κοζάνης, ̟εριοχή Ζ.Ε.Π., Τ.Κ. 50100. Η ίδια καταληκτική ηµεροµηνία ισχύει και όταν 

̟ροσφορές α̟οστέλλονται µε ο̟οιονδή̟οτε άλλο τρό̟ο (ΕΛ.ΤΑ., ταχυµεταφορές κ.α.). 

Προσφορές ̟ου κατατίθενται ή α̟οστέλλονται µετά την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα υ̟οβολής 

̟ροσφορών, θεωρούνται εκ̟ρόθεσµες, δεν ̟αραλαµβάνονται και ε̟ιστρέφονται. 

Όσοι ε̟ιθυµούν να λάβουν µέρος στη διαδικασία ̟ρέ̟ει να καταθέσουν έγγραφες ̟ροσφορές, µέσα στην 

̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται ανωτέρω υ̟ό τη µορφή ενός ενιαίου και σφραγισµένου φακέλου, µε ̟οινή να µη 

γίνουν α̟οδεκτές, στο εξωτερικό του ο̟οίου θα αναγράφονται ευκρινώς τα ̟αρακάτω: 

> Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

> ΠΡΟΣ: 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΤΜΗΜΑ 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 

Ζ.Ε.Π. ΚΟΖΑΝΗΣ, Τ.Κ. 50100 ΚΟΖΑΝΗ 

> Αφορά την «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την εκ̟οίηση ̟ρόβειου 

γάλακτος, ̟αραγωγής έτους 2021 και 2022, του Πρότυ̟ου Κέντρου Κτηνοτροφίας και Εκ̟αίδευσης 

Βλάστης» 

> Τα ̟λήρη στοιχεία του α̟οστολέα (ε̟ωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο ε̟ικοινωνίας, fax, e-mail). 

> Η ε̟ισήµανση: «Να µην ανοιχθεί α̟ό την ταχυδροµική υ̟ηρεσία ή την υ̟ηρεσία».  
 
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Εντός του φακέλου το̟οθετείται γρα̟τή οικονοµική ̟ροσφορά, σύµφωνα µε το υ̟όδειγµα του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α' ή Β', στην ο̟οία θα αναγράφεται ολογράφως και αριθµητικώς το ̟οσόν, ο̟ότε σε 
̟ερί̟τωση ασυµφωνίας, ισχύει η ολογράφως ̟ροσφερόµενη τιµή, καθώς και τα στοιχεία του ̟ροσφέροντος. 

Για να γίνει η ̟ροσφορά δεκτή ̟ρέ̟ει να είναι ίση τουλάχιστον µε τη βάση καθορισµού τιµής γάλακτος ανά 
κιλό, δηλ. ογδόντα ̟έντε λε̟τών του ευρώ (0,85 €), χωρίς Φ.Π.Α.. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ̟ροσφερόµενη τιµή 
γάλακτος ανά κιλό είναι µικρότερη α̟ό την τιµή αυτή, η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται. 

Προσφορά αόριστη και ανε̟ίδεκτη εκτιµήσεως ή υ̟ό αίρεση ή µη σύµφωνη µε τους όρους της 
διακήρυξης αυτής α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη. 

Οι ̟ροσφορές δεν ̟ρέ̟ει να έχουν σβησίµατα, ̟ροσθήκες ή διορθώσεις. Εάν υ̟άρχει στην ̟ροσφορά 
ο̟οιαδή̟οτε διόρθωση, αυτή θα ̟ρέ̟ει να είναι µονογραφηµένη α̟ό τον ̟ροσφέροντα. 

Η ̟ροσφορά α̟ορρί̟τεται όταν υ̟άρχουν σε αυτή διορθώσεις οι ο̟οίες δηµιουργούν ασάφειες και 
καθιστούν αδύνατη την αξιολόγηση κατά την κρίση της ε̟ιτρο̟ής. 

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών γίνεται δηµόσια στην Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση Η̟είρου-∆υτ. 
Μακεδονίας, Τµήµα ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, 50100 Κοζάνη, κατά την ηµεροµηνία και 
ώρα ̟ου ορίζονται µε την ̟αρούσα ̟ρόσκληση, ενώ̟ιον όσων υ̟έβαλαν ̟ροσφορές ή των νόµιµων 
εκ̟ροσώ̟ων τους, εφόσον ̟αρίστανται. 

Προσφορές ̟ου υ̟οβάλλονται στο ̟αρα̟άνω όργανο µετά τη λήξη της ̟ροθεσµίας, δεν α̟οσφραγίζονται 
αλλά ̟αραδίδονται στην Υ̟ηρεσία για ε̟ιστροφή, ως εκ̟ρόθεσµες. 
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Κατά την α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών το αρµόδιο όργανο, διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει ο̟οιοδή̟οτε 
̟ρόσθετο στοιχείο κρίνει α̟αραίτητο. 

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ̟ροκύψουν ισότιµες ̟ροσφορές ο ανάδοχος ε̟ιλέγεται µε κλήρωση µεταξύ των 
οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟έβαλαν ισότιµες ̟ροσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώ̟ιον της Ε̟ιτρο̟ής 
∆ιαγωνισµού και ̟αρουσία των οικονοµικών φορέων ̟ου έχουν ̟ροσφέρει την ίδια τιµή και το 
α̟οτέλεσµα καταγράφεται στο ̟ρακτικό. 

Όσοι δικαιούνται, να ̟αρευρίσκονται στη διαδικασία α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών, λαµβάνουν γνώση 
των συµµετασχόντων και των τιµών ̟ου ̟ροσφέρθηκαν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ̟ροβεί στην ανάθεση του α̟οτελέσµατος µε βάση τις 
αρχικές ̟ροσφορές χωρίς δια̟ραγµάτευση. 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των ̟ροσφορών η Αναθέτουσα Αρχή ειδο̟οιεί εγγράφως τον ̟ροσφέρονται στον 

ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση για να υ̟οβάλει εντός ̟ροθεσµίας ̟έντε (5) ηµερών α̟ό την 

κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης σ' αυτόν σε σφραγισµένο φάκελο τα εξής 

δικαιολογητικά: 

1. Πιστο̟οιητικά ̟ου εκδίδονται α̟ό τις αρµόδιες κατά ̟ερί̟τωση Αρχές, α̟ό τα ο̟οία να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
οικονοµικός φορέας είναι ενήµερος ως ̟ρος τις υ̟οχρεώσεις του ̟ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης κύριας και ε̟ικουρικής, κατά την ηµεροµηνία υ̟οβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης (άρθρο 80 Ν. 4412/2016). 

2. Πιστο̟οιητικό α̟ό αρµόδια αρχή α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο οικονοµικός φορέας είναι ενήµερος ως 
̟ρος τις φορολογικές υ̟οχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία υ̟οβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης (άρθρο 80 Ν. 4412/2016). 

Τα ανωτέρω α̟οσφραγίζονται και ελέγχονται α̟ό το αρµόδιο όργανο ̟αραλαβής και α̟οσφράγισης των 
̟ροσφορών σε ηµεροµηνία και ώρα ̟ου θα ορισθεί. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω, να 
̟αρευρίσκονται στη διαδικασία α̟οσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών, λαµβάνουν γνώση των 
δικαιολογητικών ̟ου κατατέθηκαν. 

Όταν ο ̟λειοδότης στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υ̟οβάλλει ή ̟ροσκοµίσει ένα ή 
̟ερισσότερα α̟ό τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον ̟λειοδότη µε την 
αµέσως ε̟όµενη χαµηλότερη τιµή. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου και αυτός δεν υ̟οβάλλει ή ̟ροσκοµίσει ένα ή 
̟ερισσότερα α̟ό τα έγγραφα και δικαιολογητικά η κατακύρωση γίνεται στον ̟λειοδότη µε την αµέσως 
ε̟όµενη χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ' εξής. Αν κανείς α̟ό τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν 
υ̟οβάλλει ή ̟ροσκοµίσει, σύµφωνα µε τους όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή 
̟ερισσότερα α̟ό τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα ο̟οία α̟αιτούνται, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης, ο ̟λειοδότης καλείται να ̟ροσέλθει για την υ̟ογραφή 
της σύµβασης. 

Εάν ο ̟λειοδότης δεν ̟ροσέλθει µέσα στην ̟ροθεσµία ̟ου του ορίστηκε για να υ̟ογράψει τη σχετική 
σύµβαση, κηρύσσεται υ̟οχρεωτικά έκ̟τωτος. 

Η ισχύς της σύµβασης ολοκληρώνεται µε την ̟αραλαβή του συνόλου του γάλακτος ̟ου εκ̟οιήθηκαν α̟ό 
τον αγοραστή. 

Η εκκαθάριση του τιµολογίου ̟ου θα εκδοθεί, θα γίνει µέσω κατάθεσης του χρηµατικού ̟οσού έως το τέλος 
του ε̟όµενου µήνα, σε λογαριασµό ̟ου θα υ̟οδειχθεί α̟ό την υ̟ηρεσία. Μετά την κατάθεση ε̟ιστρέφεται 
η εγγυητική ε̟ιστολή. 

 



Σελίδα 5 α̟ό 10 

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ - ∆ΙΑΘΕΣΗ ΤΕΥΧΩΝ 

Η ̟αρούσα ̟ρόσκληση θα αναρτηθεί, µε α̟οδεικτικό ανάρτησης: 

• στο ∆ιοικητήριο της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Η̟είρου - ∆υτικής Μακεδονίας στα Ιωάννινα - Βορείου 
Η̟είρου 20. 

• στο ∆ιοικητήριο της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Η̟είρου - ∆υτικής Μακεδονίας στην ̟εριοχή Ζ.Ε.Π. 
Κοζάνης (∆ιεύθυνση Αγροτικών Υ̟οθέσεων και Τµήµα ∆ιοικητικού Οικονοµικού). 

• στο Πρότυ̟ο Κέντρο Κτηνοτροφίας και Εκ̟αίδευσης Βλάστης. 

Ε̟ίσης η ̟ρόσκληση θα καταχωρηθεί στην ε̟ίσηµη ιστοσελίδα της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Η̟είρου - 
∆υτικής Μακεδονίας: www.apdhp-dm.gov.gr ^ «Ενηµέρωση» ^ «Ανακοινώσεις - Προκηρύξεις» και θα 
α̟οσταλεί στο Ε̟ιµελητήριο Κοζάνης. 

Τα σχετικά µε τη διαδικασία έγγραφα ̟αρέχονται ελεύθερα στην ε̟ίσηµη ιστοσελίδα της Α̟οκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Η̟είρου - ∆υτικής Μακεδονίας. 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά µε τα έντυ̟α και τους όρους της ̟ροκήρυξης ̟αρέχονται α̟ό τη ∆ιεύθυνση 
Οικονοµικού (Τµήµα Προµηθειών & ∆ιαχείρισης Υλικού) της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Η̟είρου - 
∆υτικής Μακεδονίας, οδός Βορείου Η̟είρου 20, Τ.Κ. 45445 Ιωάννινα, στο τηλέφωνο 2651360339 και 
ηλεκτρονική διεύθυνση: antonismav@apdhp-dm.gov.gr (κ. Μαυράκο), α̟ό το Τµήµα ∆ιοικητικού 
Οικονοµικού Ν. Κοζάνης, ̟εριοχή Ζ.Ε.Π., Τ.Κ. 50100, στο τηλέφωνο 2461350165, α̟ό το Πρότυ̟ο Κέντρο 
Κτηνοτροφίας και Εκ̟αίδευσης Βλάστης (τηλ. 2463092307) και α̟ό τη ∆ιεύθυνση Αγροτικών Υ̟οθέσεων 
∆υτικής Μακεδονίας (τηλ. 2461350260). 

 

 Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΑΠ.Δ.ΗΠ.-Δ.Μ. 

κ.α.α 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΟΝΤΗΣ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 
 

Του ……………………………………………………………….…… κατοίκου  (̟όλη) ……………………….. 

(οδός) ………………………..…. (αριθµός) …………………. Τ.Κ. ……………… Τηλέφωνο …………………. 

Κινητό ………………………………………. E-mail 

Προς την: 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Ο υ̟ογράφων  ...........................................................  σας γνωρίζουµε ότι για την για την εκ̟οίηση ̟ρόβειου 

γάλακτος του Πρότυ̟ου Κέντρου Κτηνοτροφίας και Εκ̟αίδευσης Βλάστης ̟αραγωγής 2021 και 2022, ό̟ως 

αυτή ̟εριγράφεται στην ̟αρούσα  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οικονοµική ̟ροσφορά µας, 

ανά κιλό (χωρίς τον Φ.Π.Α.) είναι: 

(ολογράφως): .............................................................................. ευρώ 

(αριθµητικά): ............................ €. 

(Ηµεροµηνία) ...................................  Σφραγίδα και υ̟ογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
 

Της εταιρείας µε την ε̟ωνυµία  .........................................................................................................  , µε  
∆ιακριτικό  

τίτλο  ....................................................................................  ̟ου εδρεύει (̟όλη)   

(οδός) ................................................................... (αριθµός) ............... Τ.Κ ...............  
Τηλέφωνο ..................................  

Κινητό ........................................................ E-mail  .................................... 

Προς την: 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Ο υ̟ογράφων .................................................................................. , νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος της εταιρείας µε  

την ε̟ωνυµία ......................................................................................................................................  (διακριτικός 

τίτλος ..................................................................................................................... ), σας γνωρίζουµε ότι για την 

για την εκ̟οίηση ̟ρόβειου γάλακτος του Πρότυ̟ου Κέντρου Κτηνοτροφίας και Εκ̟αίδευσης 

Βλάστης ̟αραγωγής 2021 και 2022, ό̟ως αυτή ̟εριγράφεται στην ̟αρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, η οικονοµική ̟ροσφορά µας, ανά κιλό (χωρίς τον Φ.Π.Α.) είναι: 

 
(ολογράφως): .............................................................................. ευρώ 

(αριθµητικά): ............................ €. 

(Ηµεροµηνία) ...................................  Σφραγίδα και υ̟ογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ' 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ - ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΒΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ, ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΒΛΑΣΤΗΣ 

Στα Ιωάννινα, σήµερα  ............................................................... , ηµέρα  ...................................................... , στα 

γραφεία της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Η̟είρου - ∆υτικής Μακεδονίας, ε̟ί της οδού Βορείου Η̟είρου 20, 

οι ̟αρακάτω συµβαλλόµενοι: 

αφενός 

1) Η Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση Η̟είρου - ∆υτικής Μακεδονίας, µε Α.Φ.Μ. 997908860, ∆.Ο.Υ. Ιωάννινων, η 

ο̟οία εκ̟ροσω̟είται νόµιµα α̟ό τον ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραµµατέα κ. Βασίλειο Πολ. Μιχελάκη 

εφεξής «Αναθέτουσα Αρχή». 

αφετέρου 

2) ο/η κ. …………………………….. κάτοικος ……………..  και Α.Φ.Μ. ……………….. ∆.Ο.Υ. ………………. 

εφεξής «Ανάδοχος/ Αγοραστής». 

 
Έχοντας υ̟όψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α/97) «∆ιοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, 

ρύθµιση θεµάτων για την το̟ική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις». 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Α/2010) «Οργανισµός της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Η̟είρου - ∆υτικής Μακεδονίας», ό̟ως ισχύει. 
4. Την ΠΥΣ 4/06-02-2015 (ΦΕΚ 24/Α/06-02-2015) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 

4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α/2014) «Ε̟είγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υ̟ουργείου Εσωτερικών», σύµφωνα µε 
το ο̟οίο ο αρχαιότερος Γενικός ∆ιευθυντής ασκεί τα καθήκοντα του Γενικού Γραµµατέα όταν η θέση είναι 
κενή. 

5. Την υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. 13912/15-05-2017 Α̟όφαση του Υ̟ουργού Εσωτερικών µε την ο̟οία διορίστηκε 
Συντονιστής της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Η̟είρου - ∆υτικής Μακεδονίας ο Μιχελάκης Βασίλειος του 
Πολυκάρ̟ου (ΦΕΚ 250/τ. Υ0∆∆/26-05-2017 - Α∆ΑΩΩΓΦ465ΧΘ7-Κ4Ω). 

6. Την υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ. 72443 /29-05-2017 (Α∆Α: 6Μ5Μ0Ρ1Γ-Λ00) Α̟όφαση του Συντονιστή Α̟.∆.Η̟-
∆.Μ., ̟ερί ορισµού Προϊσταµένου Γενικής ∆ιεύθυνσης Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ̟οχρεωτική 
ανάρτηση νόµων και ̟ράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο ∆ιαδίκτυο 
«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες διατάξεις», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α') «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υ̟ηρεσιών 
(̟ροσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 
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9. Την υ̟’ αριθµ. 78738/15718/09-12-2015 Α̟όφαση της Α̟.∆.Η̟-∆.Μ. ̟ερί «αναδιοργάνωσης της 
λειτουργίας του Πρότυ̟ου Κέντρου Κτηνοτροφίας και Εκ̟αίδευσης Βλάστης Ν. Κοζάνης της 
Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Η̟είρου - ∆υτικής Μακεδονίας». 

10. Την υ̟’ αριθµ. 169453/30-12-2020 (Α∆Α: 9ΩΒΡΟΡ1Γ-ΓΕ0) α̟όφαση του Συντονιστή Α̟οκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Η̟είρου – ∆υτικής Μακεδονίας για τη συγκρότηση ε̟ιτρο̟ής διενέργειας και αξιολόγησης 

συνο̟τικών  διαγωνισµών ̟ου αφορούν την Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση Η̟είρου – ∆υτικής Μακεδονίας. 

11. Την υ̟’ αριθµ. 169450/30-12-2020 Α̟όφαση ε̟ιτρο̟ής ̟ροσφυγών συνο̟τικές (Α∆Α: 6Α87ΟΡ1Γ-4ΨΠ) 

α̟όφαση του Συντονιστή Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης Η̟είρου – ∆υτικής Μακεδονίας για τη συγκρότηση 

ε̟ιτρο̟ής αξιολόγησης ενστάσεων των διαγωνισµών ̟ου αφορούν την διεξαγωγή των διαγωνισµών α̟ό την 

Α̟οκεντρωµένη ∆ιοίκηση Η̟είρου – ∆υτικής Μακεδονίας. 
12. Την υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ . ……………………… Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.. 

13. Την υ̟’ αριθµ. ̟ρωτ . ………………………α̟όφαση κατακύρωσης της Α̟.∆.Η̟.-∆.Μ. 

14. Την ανάγκη εκ̟οίησης αµνών γάλακτος του Πρότυ̟ου Κέντρου Κτηνοτροφίας & Εκ̟αίδευσης Βλάστης. 

συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συνα̟οδέχθηκαν τα κατωτέρω: Ο ̟ρώτος των 

συµβαλλοµένων αναθέτει στο δεύτερο/η των συµβαλλοµένων την εκ̟οίηση ̟ρόβειου γάλακτος ̟αραγωγής 

2021 και 2022, ̟οσότητας 20.000 κιλών ̟ερί̟ου ανά έτος, ̟ου ̟ροέρχεται α̟ό αµνούς γάλακτος του 

Πρότυ̟ου Κέντρου Κτηνοτροφίας & Εκ̟αίδευσης Βλάστης, µε τους εξής όρους και ̟ροϋ̟οθέσεις: 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η εκ̟οίηση θα γίνεται για όλο το χρονικό διάστηµα ̟ου διαρκεί η γαλακτική ̟ερίοδος, η ο̟οία δεν 
είναι δυνατόν να ̟ροκαθοριστεί. Ωστόσο ο αγοραστής θα ειδο̟οιηθεί εγγράφως µία (1) εβδοµάδα ̟ριν 
τη λήξη της. 

2. Η τιµή ανά κιλό γάλακτος ορίζεται το ̟οσό των  .............................................................................................  

ευρώ ( ..................... €), συν το ΦΠΑ (13%) 

3. Η ̟αραλαβή θα γίνεται τουλάχιστον δύο (2) φορές την εβδοµάδα α̟ό το χώρο συγκέντρωσης του 
γάλακτος µε µέριµνα και µεταφορικό µέσο του ̟λειοδότη - αγοραστή. 

4. Το Πρότυ̟ο Κέντρο Κτηνοτροφίας και Εκ̟αίδευσης Βλάστης δε θα φέρει καµία ευθύνη για τυχόν 
αλλοιώσεις του γάλακτος οι ο̟οίες θα οφείλονται σε καθυστέρηση της ̟αραλαβής. 

5. Η συγκέντρωση του γάλακτος θα γίνεται σε ψυκτικό θάλαµο - ̟αγολεκάνη του Κέντρου και κατά την 
̟αράδοσή του θα ογκοµετρείται και θα µεταγγίζεται σε δοχεία του ̟λειοδότη- αγοραστή. 

6. Η µέτρηση της ̟οσότητας του γάλακτος θα γίνεται α̟ό τον υ̟εύθυνο του Πρότυ̟ου Κέντρου 
Κτηνοτροφίας & Εκ̟αίδευσης Βλάστης ̟αρουσία του αγοραστή. 

7. Η εκκαθάριση του γάλακτος θα γίνεται κάθε µήνα και η ̟ληρωµή του µέχρι το τέλος του ε̟όµενου µήνα. 

8. Ο ανάδοχος /αγοραστής δηλώνει ότι είναι ενήµερος και α̟οδέχεται όλους τους όρους της διακήρυξης 
και αµφότεροι οι συµβαλλόµενοι δέχονται ότι οι συναλλαγές θα εκτελούνται µέσα στα ̟λαίσια της καλής 
̟ίστης και αντίληψης. 

9. Σε ̟ερί̟τωση µη καταβολής του τιµήµατος ̟ου συµφωνήθηκε ή ̟αραβίασης ο̟οιουδή̟οτε όρου της 
σύµβασης, ο ανάδοχος/αγοραστής κηρύσσεται έκ̟τωτος και η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να ̟ροβεί σε 
κάθε νόµιµη ενέργεια. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η ισχύς της σύµβασης αρχίζει α̟ό την ηµεροµηνία υ̟ογραφής της και λήγει στο τέλος της γαλακτικής 
̟εριόδου, η ο̟οία δεν είναι δυνατόν να ̟ροκαθοριστεί. Ο αγοραστής θα ειδο̟οιηθεί εγγράφως µία (1) 
εβδοµάδα ̟ριν τη λήξη της. 

Η ισχύς της ̟αρούσας σύµβασης είναι δυνατόν να ̟αραταθεί έως και την ανάδειξη νέου αναδόχου/ 
αγοραστή, της ε̟όµενης γαλακτικής ̟εριόδου. 



Σελίδα 10 α̟ό 10 

Εάν ο ̟λειοδότης δεν ̟ροσέλθει µέσα στην ̟ροθεσµία ̟ου του ορίστηκε για να υ̟ογράψει τη σχετική 
σύµβαση, κηρύσσεται υ̟οχρεωτικά έκ̟τωτος. 

Τα τιµολόγια του ̟ωληθέντος γάλακτος θα εκδίδονται συγκεντρωτικά ανά µήνα και η ̟ληρωµή τους θα 
̟ραγµατο̟οιείται µέσω κατάθεσης των χρηµατικών ̟οσών έως το τέλος του ε̟όµενου µήνα, σε λογαριασµό 
̟ου θα υ̟οδειχθεί α̟ό την υ̟ηρεσία. 

Σε ̟ίστωση όλων των ̟αρα̟άνω συντάχθηκε η ̟αρούσα η ο̟οία υ̟ογράφεται α̟ό τα συµβαλλόµενα µέρη 
σε τρία (3) ισάξια ̟ρωτότυ̟α, εκ των ο̟οίων ένα (1) ένα ̟αρέλαβε ο ανάδοχος, και τα υ̟όλοι̟α δύο (2) για 
το αρχείο της υ̟ηρεσίας. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 


