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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ∆ΩΝ 
Πληρ.: Τσουκαλά Ουρανία 
Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 
Τηλ.: 28213 41760, Φαξ 28213 41763 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ (ΓΑΛΑ) 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ   
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΡΙΣΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
 
Προϋπολογισµός: 219.132,20 € (µε ΦΠΑ) 
Χρηµατοδότηση: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 

 
Γ Ε Ν Ι Κ Η  Κ Α Ι  Ε Ι ∆ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αυτή η συγγραφή υποχρεώσεων αποτελεί τη Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της 
παραπάνω προµήθειας και καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της. Με τον παρόντα διαγωνισµό θα γίνει 
η επιλογή του/ων αναδόχου/ων προµηθευτή/ων, µε ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο τη 
χαµηλότερη τιµή για την προµήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του ∆ήµου Χανίων 
(Κατηγορία Α) και για τη σίτιση των µαθητών του Μουσικού Σχολείου Θερίσου ∆ήµου Χανίων 

(Κατηγορία Β). 
Η προµήθεια έχει συνολικό προϋπολογισµό 219.132,20 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και 
αναλύεται ως εξής: 155.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) για την Κατηγορία Α και 64.132,20 € 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) για την Κατηγορία Β. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η προµήθεια διέπεται από τις διατάξεις: 

1. Της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ Β’ 185/23.03.1993) 
2. Του Ν. 2286/95 περί «Προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεων συναφών θεµάτων» 

(ΦΕΚ Α’ 19/01.02.1995) 
3. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως αυτές ισχύουν κατά την 

ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης 
4. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
5. Της υπ’ αρ. 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503Β’/11-10-2006) ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 

∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονοµίας και Οικονοµικών-  Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας που αφορά παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και 
µέτρα προληπτικής ιατρικής. 

6. Της υπ’ αρ. 36586/2007 (ΦΕΚ 1323Β’/30-7-2007) ΚΥΑ των υφυπουργών Εσωτερικών 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης- Οικονοµίας και Οικονοµικών-Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας. 

7. Την αριθ. Γ2/3732/20-9-88 ΚΥΑ των Υπουργών Ε.Π.Θ., ΕΣ. & ΟΙΚ. (ΦΕΚ 767/88 Τ. Β’) «∆ωρεάν 
σίτιση µαθητών των Μουσικών Γυµνασίων». 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΕΥΧΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν και συµβατικά τεύχη της προµήθειας είναι τα εξής:  
Α) ∆ιακήρυξη 
Β) Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  
Γ) Τεχνικές Προδιαγραφές 
∆) Τεχνική Έκθεση 
Ε) Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 

ΣΤ) Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς  
 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της προµήθειας ανέρχεται στα 219.132,20 € (συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ) και αναλύεται σε 155.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) για την Κατηγορία Α (προµήθεια 

γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του ∆ήµου Χανίων) και 64.132,20 € 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) για την Κατηγορία Β (σίτιση µαθητών Μουσικού Σχολείου Θερίσου 
∆ήµου Χανίων). 
Η δαπάνη θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του ∆ήµου και θα βαρύνει τους οικείους κωδικούς των 
προϋπολογισµών ετών 2011 και 2012. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο : ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η προµήθεια θα γίνει µε ανοικτό δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή 

για τις προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης, της γενικής και ειδικής συγγραφής 
υποχρεώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών τευχών διαγωνισµού.  
 

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
6.1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος και αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της 
προϋπολογισθείσας αξίας. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει µέχρι την υπογραφή της 
σύµβασης.  

6.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
Η εγγύηση συµµετοχής θα αντικατασταθεί, κατά την υπογραφή της σύµβασης, µε εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 10% της συνολικής 
συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης θα ακολουθεί την διάρκεια 
της σύµβασης. 

6.3. Οι εγγυήσεις πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν τα ακόλουθα:  
• Την ηµεροµηνία έκδοσης 
• Τον εκδότη 

• Τον Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) προς τον οποίο απευθύνεται 
• Τον αριθµό της εγγύησης 
• Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
• Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του προµηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 
• Τη σχετική διακήρυξη και την ηµεροµηνία διαγωνισµού 

• Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως 

• Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση του Ο.Τ.Α. που διενεργεί το διαγωνισµό και ότι 
θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος του εκδότη αντίρρηση ή ένσταση και 
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή 
έγγραφη ειδοποίηση 

• Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήµου 

• Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του Ο.Τ.Α. που διενεργεί το διαγωνισµό. 
Το σχετικό αίτηµα πρέπει να γίνει πριν από την ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΣΥΜΒΑΣΗ 
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα 
(10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτόν σχετικής κοινοποίησης ανακοίνωσης - 
πρόσκλησης για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη 
εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Ο χρόνος ισχύος της σύµβασης είναι ένα (1) έτος, ξεκινώντας από την υπογραφή της, µε 
δυνατότητα παράτασης τριών (3) µηνών, µε τους ίδιους όρους και τιµές, και έως της υπογραφής 
νέας σύµβασης. 
Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης και των λοιπών τευχών του 
διαγωνισµού και περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της προµήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

• Τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύµβασης 
• Τα συµβαλλόµενα µέρη 
• Τα προς προµήθεια υλικά και ποσότητα 
• Την τιµή 
• Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών 
• Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών 

• Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις 
• Τις προβλεπόµενες ρήτρες 
• Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 
• Τον τρόπο πληρωµής 
• Τις διατάξεις εκτέλεσης της προµήθειας 
• ∆υνατότητα τροποποίησης της σύµβασης (σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 4 του 

άρθρου 25 του ΕΚΠΟΤΑ) 
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ΑΡΘΡΟ 8ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Η παράδοση του γάλακτος (Κατηγορία Α) θα γίνεται τµηµατικά αµέσως µετά την υπογραφή της 
σύµβασης και για ένα χρόνο ανάλογα µε τις προκύπτουσες ανάγκες του ∆ήµου Χανίων, σε ηµέρες, 

ώρες και σε χώρους που θα υποδείξει ο ∆ήµος. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει ψυγεία 
στα σηµεία που θα του υποδειχτούν από το ∆ήµο Χανίων. 
Η παράδοση των συσσιτίων (Κατηγορία Β) θα γίνεται την ίδια ηµέρα από τη λήψη της ανάλογης 
παραγγελίας από τον ∆ιευθυντή του Μουσικού Σχολείου. 
  

ΑΡΘΡΟ 9ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται κάθε µήνα και µέσα σε χρονικό διάστηµα 60 ηµερολογιακών 
ηµερών από την παραλαβή του τιµολογίου µετά των σχετικών δικαιολογητικών πληρωµής 
(αναφέρονται στο άρθρο 15 της διακήρυξης) και τον έλεγχο του σχετικού εντάλµατος από την 
Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Τον προµηθευτή βαρύνουν τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης (στην Κατηγορία Β βαρύνεται και µε 
τα έξοδα διανοµής των συσσιτίων στους µαθητές από το προσωπικό του).  
Επίσης τον προµηθευτή βαρύνουν τα έξοδα δηµοσίευσης της διακήρυξης. 
Για την Κατηγορία Β (σίτιση µαθητών) δεν καταβάλλεται αποζηµίωση στον προµηθευτή: 

• Στις ηµέρες που δεν λειτουργούν τα σχολεία, σε συνεννόηση µε τον ∆ιευθυντή του σχολείου 
• Στις ηµέρες που δεν προσέρχονται οι µαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης, απεργίας του 

διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του προµηθευτή µε τον ∆ιευθυντή του 
σχολείου 

• Σε έκτακτες περιπτώσεις που τα σχολεία παραµένουν κλειστά µε απόφαση ∆ηµάρχου ή 
άλλου εξουσιοδοτηµένου οργάνου 

 
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Ο προµηθευτής που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη 
σχετική σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση  στο όνοµα του και από  κάθε 
δικαίωµα που απορρέει από αυτή, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από 

γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. ∆εν κηρύσσεται έκπτωτος αν η σύµβαση δεν υπογράφηκε µε 
ευθύνη του ∆ήµου ή συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Είναι σε ισχύ όσα προβλέπει το άρθρο 16 της διακήρυξης του παρόντος διαγωνισµού περί 
«Κυρώσεων». 
Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή σύµβαση, επιβάλλονται µε 
απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου οι 

κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Σε περίπτωση που η προµήθεια υλικού σε βάρος έκπτωτου προµηθευτή γίνεται µε τροποποίηση 
όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε  
έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται 
υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών 

προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο : ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Ο ανάδοχος προµηθευτής βαρύνεται µε όλους του νόµιµους φόρους, τέλη και κρατήσεις που 

ισχύουν κατά την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.  
Ο ανάδοχος προµηθευτής βαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς και παράδοσης των ειδών (και 
διανοµής για την Κατηγορία Β) στο χρόνο και τόπο που θα του υποδειχθεί από το ∆ήµο. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ∆ήµο Χανίων. 
 

 
 

                                          
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Χανιά, 03/10/2011 

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 

ΤΣΑΚΑΛΙ∆ΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  

 
Σ Υ Ν Τ Α Χ Θ Η Κ Ε 
Χανιά, 03/10/2011 

 
 
 
 

ΟΥΡΑΝΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ 
ΠΕ ΟΙΚ/ΚΟΥ 

 


