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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γάλακτος 
(CPV:15511100-4) για τους δικαιούχους Μέσων Ατομικής Προστασίας υπαλλήλους 
της Π.Ε. Σερρών, προϋπολογισθείσας αξίας 12.018,30 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
13%), σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 
2021, Κωδ. NUTS:EL526. 
 
     Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προκειμένου να προχωρήσει στην προμήθεια γάλακτος για 
τους δικαιούχους Μέσων Ατομικής Προστασίας υπαλλήλους της Π.Ε. Σερρών, σε βάρος των 
πιστώσεων του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών οικ. έτους 2021, 
 
και έχοντας υπόψη: 
 
1) Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
2) Τον Οργανισμό Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Π.Κ.Μ. (Π.Δ.133/2010 ΦΕΚ 226/Α/27- 
12-2010) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
3) Τον Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας… » (ΦΕΚ 143/Α). 
4) Τον Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/Α) 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, αρ. 118 «Απευθείας ανάθεση», 
5) την με αρ. 570607(7712)/12-9-2019 (ΦΕΚ 3475/Β/16-9-2019) απόφαση Περιφερειάρχη Π.Κ.Μ. 
περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων « ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», 
6) Την αρ.46/11/2-8-2021 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΩΞ367ΛΛ-
ΕΝΕ), περί έγκρισης 1ης τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέων προμηθειών της Π.Κ.Μ. έτους 
2021, 
7) Το αρ.πρωτ. 277045(2566)/18-8-2021 (ΑΔΑΜ:21REQ009084373) Πρωτογενές Αίτημα του Τμ. 
Προμηθειών Π.Ε. Σερρών κατόπιν του αρ. πρωτ. 516926(4159)/17-8-2021 έγγραφο του Τμ. 
Ανθρωπίνων Πόρων & Υποστήριξης. 
8) Την αρ. πρωτ. 533835(4260)/25-8-2021 (ΑΔΑ: ΨΑΝΓ7ΛΛ-Α7Ι, ΑΔΑΜ:21REQ009117168) 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, που καταχωρήθηκε με α/α 3091 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 
Εντολών Πληρωμής της ΠΚΜ, 
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ανακοινώνει ότι προτίθεται να προχωρήσει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν 
ανοιχτής πρόσκλησης προς τους ενδιαφερόμενους και με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια παστεριωμένου 
γάλακτος για τους δικαιούχους Μέσων Ατομικής Προστασίας υπαλλήλους της Π.Ε. Σερρών. 
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄84), ΚΥΑ 43726/7-6-2019 (ΦΕΚ 
Β΄2208), ΚΥΑ 87669/13-12-2019 (ΦΕΚ Β΄4584) κάθε εργαζόμενος στον οποίο παρέχονται τα 
μέσα ατομικής προστασίας, δικαιούται ένα (1) λίτρο φρέσκο γάλα σε ημερήσια βάση (εργάσιμη) 
όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:  
 
 

Α/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

1 Δικαιούχοι υπάλληλοι κεντρικού Διοικητηρίου       28 

2 Δικαιούχοι υπάλληλοι Διοικητηρίου τέρμα Ομονοίας (ΔΑΟΚ-ΥΤΕ)       86 

3 Δικαιούχοι υπάλληλοι Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών         4 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ      118 

 
Συνολική ζητούμενη ποσότητα 97 ημέρες (κατ΄εκτίμηση μέχρι 31-12-2021) x 118 δικαιούχοι = 
11.446 τμχ  του ενός λίτρου με τα παρακάτω κατ΄ελάχιστο τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να 
διασφαλίζεται η ποιότητα των προϊόντων.  
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
  
· Το γάλα -οποιασδήποτε αναγνωρισμένης μάρκας που διατίθεται στο λιανικό εμπόριο- πρέπει να 
είναι αγνό, αγελαδινό, φρέσκο, παστεριωμένο & ομογενοποιημένο, σε συσκευασία του ενός 
λίτρου, κατάλληλη για τρόφιμα, με καπάκι για ευκολία στη χρήση, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του 
Κώδικα Τροφίμων & Ποτών όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. 
· Να έχει λευκό χρώμα, ευχάριστη οσμή και τη χαρακτηριστική γεύση, υφή και δομή του φρέσκου 
γάλακτος.  
·  Να μην περιέχει πρόσθετες χρωστικές ουσίες & συντηρητικά τύπου Ε.  
· Να έχει υποβληθεί σε παστερίωση με κάποια από τις αναγνωρισμένες μεθόδους.  
· Αμέσως μετά την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν, σε θερμοκρασία που δεν θα 
υπερβαίνει τους 6ο C. 
· Να είναι πλήρες (λιπαρά 3,5%).  
· Να είναι πιστοποιημένο κατά HACCP (σύστημα της υγιεινής τροφίμων) και ISO (σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας) για την παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση και διανομή και οι εταιρίες 
να τηρούν τα απαραίτητα σχετικά αρχεία, τα οποία θα μπορούν να ελεγχθούν ανά πάσα στιγμή 
από την Αναθέτουσα Αρχή. 
· Η συσκευασία να πληρεί τους όρους υγιεινής. Να μην απελευθερώνει ποσότητα στοιχείων στο 
γάλα που θα ήταν δυνατόν να θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή να αλλοιώσει τη σύσταση 
του γάλακτος. Οι συσκευασίες να μην είναι ελλιποβαρείς, χτυπημένες κλπ. και να αναγράφονται οι 
ενδείξεις «Παστεριωμένο Γάλα», το είδος της θερμικής επεξεργασίας που έχει υποστεί, το σήμα 
καταλληλότητας του προϊόντος, καθώς και η ημερομηνία παστερίωσης, η διάρκεια και η 
θερμοκρασία συντήρησης του προϊόντος. 
· Η αναγραφόμενη στη συσκευασία ημερομηνία παραγωγής να είναι ίδια με την ημέρα παράδοσης 
ή το μέγιστο η αμέσως προηγούμενη ημερολογιακή ημέρα. 
· Το προϊόν συντηρούμενο στην προβλεπόμενη θερμοκρασία ψύξης για διάρκεια από την 
ημερομηνία παρασκευής του έως την ημερομηνία λήξεώς του δεν πρέπει να παρουσιάζει 
αλλοιώσεις περιεχομένου ή συσκευασίας οι οποίες οφείλονται σε μικροβιακές ή ενζυματικές 
διεργασίες.  
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· Η μεταφορά του γάλακτος θα πρέπει να γίνεται με ειδικά μεταφορικά μέσα σύμφωνα με τις 
ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και να παραλαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή την ημέρα 
παστερίωσης.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
   Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο πόσο των 12.018,30 €, 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.( 13%), ή 10.635,66 € άνευ Φ.Π.Α., θα καλυφθεί από 
τις πιστώσεις του Ε.Φ. 721 και Κ.Α.Ε. 1411.α.01, του προϋπολογισμού της Π.Ε. Σερρών, οικ. 
έτους 2021 και υπάρχει Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 533835(4260)/25-8-2021 
(ΑΔΑ: ΨΑΝΓ7ΛΛ-Α7Ι, ΑΔΑΜ:21REQ009117168), η οποία καταχωρήθηκε με α/α 3091 στο Βιβλίο 
Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της ΠΚΜ. 

 
 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο και υποχρεωτικά στην Ελληνική 
γλώσσα. Δεν επιτρέπεται η κατάθεση εναλλακτικών προσφορών. 
 
Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος με τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντος θα περιέχει δύο 
επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή: 
 
 

1) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ο οποίος θα περιέχει:  

 
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς 
τους, οι οικονομικοί φορείς: 
 
α) Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιον από τους ακόλουθους 
λόγους: συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές 
εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016 (ποινικό μητρώο), 
β) Δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή βρίσκονται σε ανάλογες 
καταστάσεις από παρόμοιες διαδικασίες (Άρθρο 73 παρ.4 περ. β) του Ν.4412/2016) 
γ) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους  που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (Άρθρο 73 παρ.2 περ. α) του Ν.4412/2016) 
δ) Είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. (Άρθρο 73 παρ.2 περ. α) του 
Ν.4412/2016) 
ε) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. (Άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016) 
στ) δεν ισχύουν οι λόγοι αποκλεισμού του άρθρου 73 παρ. 4 περ. α), γ), δ), ε), στ), ζ), η) και θ) 
του Ν.4412/2016 και 
ζ) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος τους η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας ( άρθρο 74 παρ. 4 του Ν.4412/2016). 
 
 Για τα νομικά πρόσωπα: σε περίπτωση ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση αφορά 
τους διαχειριστές και σε περίπτωση  ΑΕ τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα τα μέλη του Δ.Σ. 
 
 
Τα παρακάτω αποδεικτικά: α) Ποινικό Μητρώο (τα νομικά πρόσωπα: σε περίπτωση ΕΠΕ, 
ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ για τους διαχειριστές και σε περίπτωση  ΑΕ για τον διευθύνοντα σύμβουλο και όλα 
τα μέλη του Δ.Σ.). 
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β) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας, που εκδίδεται από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο, περί μη πτώχευσης και μη υπαγωγής σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή 
αναγκαστικής διαχείρισης από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί 
σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία,  (Άρθρο 73 παρ.4 περ. β) του 
Ν.4412/2016) γ) ασφαλιστική ενημερότητα, (Άρθρο 73 παρ.2 περ. α) του Ν.4412/2016), δ) 
φορολογική ενημερότητα (Άρθρο 73 παρ.2 περ. α) του Ν.4412/2016) και ε) πιστοποιητικό 
εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο (Άρθρο 75 παρ.2 του Ν.4412/2016) καθώς και 
νομιμοποιητικά στοιχεία σύστασης και εκπροσώπησης, σε περίπτωση νομικών 
προσώπων, θα προσκομιστούν μόνο από τον οικονομικό φορέα στον οποίο θα 
ανατεθεί η προμήθεια του γάλακτος και πριν την έκδοση απόφασης ανάθεσης. 
 
 
Σημειώνεται ότι τα πιστοποιητικά της περίπτωσης α) και β) πρέπει να έχουν εκδοθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή τους, των περιπτώσεων γ) και δ) να είναι εν 
ισχύ την ημέρα της υποβολής τους, της περίπτωσης ε) και τα νομιμοποιητικά στοιχεία  
σύστασης και εκπροσώπησης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους.   
 

 

2)   «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος θα περιέχει: 

 
α) Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι οι οικονομικοί φορείς με την κατάθεση των 
προσφορών τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας 
πρόσκλησης και τηρούν για την παραγωγή και πώληση του γάλακτος τις τεχνικές προδιαγραφές 
που αναφέρθηκαν ανωτέρω, κατ΄ελάχιστον, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα σύμφωνα με τις 
ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις και τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.    
β) Πιστοποιητικά κατά HACCP (σύστημα της υγιεινής τροφίμων) και ISO (σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας) για την παραγωγή, συσκευασία, αποθήκευση και διανομή του γάλακτος. 
 
 
3) «ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», ο οποίος περιέχει τα στοιχεία της 
Οικονομικής Προσφοράς του Αναδόχου, συμπληρωμένα σύμφωνα με το υπόδειγμα  Οικονομικής 
Προσφοράς του Παραρτήματος Ι. 
   Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες 
τουλάχιστον, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού και το κριτήριο αξιολόγησης 
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής. 
   Η οικονομική προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει την συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη, 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
   Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να υποβάλουν προσφορές μόνο για το σύνολο της 
ζητούμενης προμήθειας, εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης.        
   Ο οριστικός ανάδοχος θα κληθεί για την υπογραφή της σύμβασης μετά την προσκόμιση των 
απαραίτητων δικαιολογητικών κατακύρωσης. 
                                

 
ΚΑΤΑΘΕΣΗ        ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
   Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο γραφείο 221 
2ος όροφος, Κ.Καραμανλή 36 Σέρρες, Τ.Κ. 62110, τηλ. 2321350362 μέχρι και τις 9-9-2021, 
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ημέρα  Πέμπτη στις 2:30 μ.μ. Προσφορές που θα κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία 
και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και επομένως θα απορρίπτονται ως μη κανονικές. 
   Οι προσφορές θα ανοιχτούν δημόσια στα γραφεία της Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρ. Πόρων 
της Π.Ε. Σερρών στις 10-9-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00 π.μ.  
   Η παρούσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 
www.pkm.gov.gr 
 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 
   Η σύμβαση λήγει στις 31-12-2021. Μετά την υπογραφή της σύμβασης το γάλα θα 
παραδίδεται από τον Ανάδοχο στην Υπηρεσία δύο (2) φορές την εβδομάδα (Δευτέρα έως 
Παρασκευή, εκτός επίσημων αργιών), σε δύο σημεία διανομής (κεντρικό Διοικητήριο 32 τεμ. & 
Διοικητήριο τέρμα Ομονοίας 86 τεμ.) από 7:00 μέχρι 10:00 π.μ. και θα αντιστοιχεί σε πέντε λίτρα 
εβδομαδιαίως για κάθε δικαιούχο εργαζόμενο. 
   Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος (χωρίς επιπλέον χρέωση) να προσκομίσει στους χώρους 
διανομής τον απαραίτητο αριθμό ψυγείων τύπου βιτρίνας στο κεντρικό Διοικητήριο και στο 
Διοικητήριο τέρμα Ομονοίας) τα οποία οφείλει να συντηρεί και να διατηρεί σε καλή κατάσταση 
καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Τα ψυγεία θα επιστραφούν στον Ανάδοχο με τη λήξη της 
σύμβασης. 
   Την εποπτεία της ημερήσιας διανομής θα έχει ο Σύλλογος εργαζομένων σε συνεργασία με την 
αρμόδια Επιτροπή παραλαβής. 
   Σε περίπτωση εσωτερικών μεταβολών ή αυξομειώσεων του αριθμού των δικαιούχων η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται σε συμφωνία με τον Ανάδοχο να τροποποιήσει τη σύμβαση μέσα στα 
όρια του προϋπολογισμού.   
 
 
 
                                                                      Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Σερρών 

 
 

                                                                            Παναγιώτης Σπυρόπουλος 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ 

Προσφερόμενη 
τιμή μονάδας 

χωρίς ΦΠΑ  

Συνολική 
δαπάνη 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Προμήθεια παστεριωμένου 
γάλακτος σε συσκευασία του 
ενός λίτρου με 3,5% λιπαρά. Τεμάχια 11.446   

       ΣΥΝΟΛΟ   

   ΦΠΑ 13%  

   
ΤΕΛΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ  

 
 

 
 
 
 
 
                                                                                                    ……./……./2021 
 
 
                                                                                                     Ο προσφέρων 
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