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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

Λάρισα, 06.12.2022 
Αρ. Πρωτ.: 24807 

Ταχ. Δ/νση : Καλλιάρχου 17 ΠΡΟΣ: 
 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

Τ.Κ. : 41221 
Πληροφορίες : Κυραμάς Γιώργος 
e-mail : fodsalar@otenet.gr 
Τηλέφωνο : 2410 289229 
Fax : 2410 289262 

 

Θέμα: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου για την  
προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (γάλα) για τους δικαιούχους εργαζόμενους του 
ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας»  

 

Ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων ΠΕ Λάρισας (ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας), κατ’ 

εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 43726/2019 «Παροχή μέσων ατομικής 

προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων 

αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής.» (ΦΕΚ 2208/Β/8-6-2019), ενδιαφέρεται να 

αναθέσει την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους δικαιούχους εργαζόμενους του. 

 

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων: CPV 15511000-3 – «Γάλα».  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω προμήθειας έχει αναλυτικά ως εξής: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΔΑΠΑΝΗ (€) 

1. 
Φρέσκο γάλα αγελάδας 

πλήρες 
Λίτρο 6.534 1,00 6.534,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 6.534,00 

Φ.Π.Α. 13% 849,42 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

7.383,42 

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ 

Το προμηθευόμενο είδος είναι γάλα φρέσκο διαρκείας (έως 7 ημερών), πλήρες (όπως 

καθορίζεται σήμερα από την νομοθεσία), του οποίου η ποιότητα θα είναι άριστη. Θα 

δίνεται σε συσκευασία του ενός λίτρου. Εξωτερικά της συσκευασίας, θα αναγράφεται  

η εγγυημένη ημερομηνία λήξης του γάλακτος, η οποία πρέπει να είναι έως 7 ημερών 

εντός ψυγείου, επίσης θα αναγράφονται τα θρεπτικά συστατικά ανά 100 ml γάλακτος 
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δηλαδή πρωτεΐνες, υδατάνθρακες λιπαρά σε g, ασβέστιο, φώσφορο σε  mg, βιταμίνες 

Α, Β1, Β2, Β6, Β12, ενέργεια σε Kj ή Kcal. Ο ανάδοχος που θα επιλεγεί υποχρεούται να 

τοποθετήσει ψυγείο στον ΧΥΤΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ και στην Δ/νση Καθαριότητας του Δήμου 

Λαρισαίων, για την φύλαξη και διατήρηση του προϊόντος, με ευθύνη και δαπάνες του. 

Σε κάθε συσκευασία θα υπάρχει ειδική σήμανση, ώστε να μην είναι εφικτή η 

περαιτέρω διάθεση του. Επίσης ο προμηθευτής θα διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό 

για την διατήρηση και μεταφορά του προϊόντος (φορτηγά ψυγεία κ.τ.λ.). Το προϊόν θα 

διαθέτει παραστατικά πιστοποιητικών  ποιότητας  της  διεθνής σειράς ISO, 

πιστοποιητικά ποιότητας και ελέγχου του HACCP. 

 

Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται τμηματικά, κατ’ ελάχιστον 2 φορές την 

εβδομάδα σε δύο σημεία παράδοσης (ΧΥΤΑ ΠΕ Λάρισας και Δ/νση Καθαριότητας 

Δήμου Λαρισαίων). 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες, με ημερομηνία έναρξης της 

εκτέλεσής της την 15/1/2023. 

 

Για την κάλυψη της δαπάνης της εν λόγω σύμβασης έχει εκδοθεί η με αριθμ. πρωτ. 

24804/06.12.2022 Απόφαση Προέδρου για την Ανάληψη Πολυετούς Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 

Ω28ΦΟΞΨ4-7ΡΒ).  

 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας. 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 12/12/2022 και ώρα 

14:00. 

Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και 

κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας του ΦΟΔΣΑ ΠΕ Λάρισας (Καλλιάρχου 17, 

41221, Λάρισα,  2ος όροφος) ή αποστέλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου fodsalar@otenet.gr (στο θέμα του 

μηνύματος να αναγράφεται ο ΑΔΑΜ της παρούσας πρόσκλησης). 

Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την ως άνω ημερομηνία και ώρα, θεωρούνται 

εκπρόθεσμες και δεν λαμβάνονται υπόψη.  

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΦΑΚΕΛΟΥ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται οι εξής ξεχωριστοί (υπό) 

φάκελοι:  

 

 

mailto:fodsalar@otenet.gr
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Α. Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Θα περιλαμβάνει (υποφάκελος Α) απαραίτητα τα ακόλουθα στοιχεία: 

i. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού της παρ. 1, του άρθρου 73 του ν. 4412/2016, ως ισχύει, που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 

διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα 

Σύμβουλο τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία 

με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και 

εκπροσώπησης της εταιρείας.  

ii. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-

ΕΦΚΑ, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της.  

iii.  Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε., που να είναι 

εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του. 

iv. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του οικονομικού φορέα 

/ νομίμου εκπροσώπου σε περίπτωση νομικών προσώπων, αναφορικά με την μη 

αθέτηση των κατά νόμο υποχρεώσεων περί καταβολης φόρων – εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, δυνάμει σχετικής διαπίστωσης με την έκδοση τελεσίδικης – 

δεσμευτικής δικαστικής – διοικητικής απόφασης καθώς και  δεν του έχει επιβληθεί ο 

οριζόντιος αποκλεισμός του άρθρου 74 του Ν. 4412/20216  

v. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να 

δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.  

vi.  Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου 

γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή του.  Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση 

νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων 

διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), 

συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν 

να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

 

Β. Τεχνική προσφορά 

Στο συγκεκριμένο φάκελο (υποφάκελος Β) περιλαμβάνεται απαραίτητα:   

 

i.  Πλήρη και σαφή περιγραφή του προσφερόμενου είδους, η οποία περιλαμβάνει τη 

συσκευασία, το βάρος των συσκευασμένων προϊόντων, την ποσότητα και τη χώρα 

καταγωγής του τελικού προϊόντος. 





Σελίδα 4 από 5 

ii. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσφέροντος όπου θα δηλώνεται ότι 

διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό για την διατήρηση και μεταφορά του προϊόντος 

(φορτηγά ψυγεία κ.τ.λ.) καθώς και ότι σε περίπτωση κατακύρωσης θα τοποθετήσει 

ψυγείο στον ΧΥΤΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ και στην Δ/νση Καθαριότητας του Δ.Λαρισαίων, για 

την φύλαξη και διατήρηση του προϊόντος, με ευθύνη και δαπάνες του. 

 

iii. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του προσφέροντος όπου θα δηλώνεται ότι 

αποδέχεται την τμηματική παράδοση του γάλακτος, κατ’ ελάχιστον 2 φορές την 

εβδομάδα σε δύο σημεία παράδοσης (ΧΥΤΑ Ν. Λάρισας και Δ/νση Καθαριότητας Δ. 

Λαρισαίων).  

 

Γ. Οικονομική προσφορά 

 

Η οικονομική προσφορά θα περιλαμβάνει, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, το συνημμένο στην παρούσα πρόσκληση ’’ΕΝΤΥΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’’. 

 

Στην προσφορά περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 

για την εκτέλεση της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα 

έγγραφα της Πρόσκλησης. 

 

 Ο ΑΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΦΟΔΣΑ ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ 

    

 

 

ΚΥΡΑΜΑΣ Γιώργος 

     ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α’ ΒΑΘΜΟ 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Του Οικονομικού Φορέα………………………………..……………………………………………………… 

ΕΔΡΑ……………………………………………….............Δ/ΝΣΗ………………………………………………………… 

 
 

 
Η Οικονομική Προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον οικονομικό φορέα για χρονικό 
διάστημα εξήντα (60) ημερών από την επομένη της ημερομηνίας αποσφράγισης 
προσφορών.  

  
 

(ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 
 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

(Υπογραφή 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια λοιπών παροχών σε είδος (γάλα) για τους εργαζόμενους του 

ΦοΔΣΑ ΠΕ Λάρισας 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

Ποσότητα  

(λίτρα) 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

Αριθμ. 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

(€) 

ολογράφως 

ΣΥΝΟΛΟ 

(€) 

Αριθμ. 

1 

 

Φρέσκο γάλα 

αγελάδας 

πλήρες 

ΛΙΤΡΟ 6.534  

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  

                             ΦΠΑ 13%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  




