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ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1O: Αντικείμενο της προμήθειας.

Η  παρούσα  Συγγραφή  Υποχρεώσεων  αφορά  την  προμήθεια  ειδών  καθαριότητας  –  ευπρεπισμού,
σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου  για τις ανάγκες των υπηρεσιών
του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων (Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης -  Αποχέτευσης
Χανίων  (Δ.Ε.Υ.Α.Χ), Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Χανίων- Κέντρο
Αρχιτεκτονικής  της  Μεσογείου  (Κ.Ε.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-ΚΑΜ),  ΚΥΔΩΝ  Δημοτική  Ανώνυμη  Εταιρεία
εκμετάλλευσης σταθμού αυτοκίνητων,   Δημοτικός  Οργανισμός Κοινωνικής Πολίτικης  και  παιδείας
(Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.), Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων, Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων).

ΑΡΘΡΟ 2O: Ισχύουσες διατάξεις.

Η προμήθεια των ειδών καθαριότητας - ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων
ειδών παντοπωλείου  θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με :

1. Τον  Ν.  2286/95  "Προμήθειες  του  δημόσιου  τομέα  και  ρυθμίσεις  συναφών  θεμάτων"
(ΦΕΚ19/Α).

2. Την υπ’ αρ. 11389(ΦΕΚ 185Β’/1993) απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ).
3. Τον Ν. 3463/2006 Νέος Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας.
4. Τον Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –

Πρόγραμμα Καλλικράτης (ΦΕΚ Τεύχος Α87/2012).
5. Το άρθρο 4 της από 12-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ

240  12/12/2012  Τεύχος  Α'  και  κυρώθηκε  με  το  Ν.4111/2013(ΦΕΚ  Τεύχος  Α  18)  για  την
πραγματοποίηση  της  διαδικασίας  ανάδειξης  προμηθευτών  -  χορηγητών  για  τα  είδη  που
αναφέρονται στο άρθρο 41 του ΕΚΠΟΤΑ από τους οικείους Δήμους. 

6. Την  αριθ.  3/11543/26-03-2013  Εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  περί  ανάδειξης
προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των νομικών
τους προσώπων, των Περιφερειών, των Ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και
των συνδέσμων ΟΤΑ α' και β' βαθμού.

7. Το άρθρο 1, παράγραφος Ζ:   «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.02.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», του
Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 Τεύχος Α' ). 
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ΑΡΘΡΟ 3O:  Τεύχη δημοπράτησης.

Τα τεύχη δημοπράτησης τα οποία αποτελούν και συμβατικά τεύχη της προμήθειας είναι τα εξής: 
Α) Διακήρυξη.
Β) Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
Γ) Τεχνική Έκθεση.
Δ)Τεχνικές Προδιαγραφές
Ε) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
ΣΤ) Παραρτήματα Α, Β, Γ 

ΑΡΘΡΟ 4ο : Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας- Αντικείμενο Προμήθειας.

1. Η συνολική προμήθεια των ειδών καθαριότητας -  ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών
αναλώσιμων ειδών Παντοπωλείου προϋπολογίσθηκε στο ποσό των 82.026,12 ευρώ και επιπλέον Φ.Π.Α.
23% 18.866,01 ευρώ, δηλαδή σύνολο 100.892,13 ευρώ.

2. Η δαπάνη  της  προμήθειας  θα  χρηματοδοτηθεί  από ίδιους  πόρους  του  Δήμου Χανίων  και  των
Νομικών  του  Προσώπων  και  θα  βαρύνει   τις  πιστώσεις  του  προϋπολογισμού  εξόδων  του  Δήμου
Χανιών  (Κ.Α.  20-6633.001,  Κ.Α  20-6634.003,  Κ.Α  20-6634.004)  καθώς  και  τους   προϋπολογισμούς
εξόδων των Νομικών  Προσώπων: Δ.Ε.Υ.Α.Χ.(Κ.Α. 6282.00), Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-ΚΑΜ ( Κ.Α. 64.08.01.00,
64.08.01.01, 64.08.01.02, 64.08.01.03), ΚΥΔΩΝ Α.Ε ( Κ.Α 82.03), Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. (Κ.Α. 15-6634,001, Κ.Α.
15-6634.002, Κ.Α.15-6634.003, Κ.Α. 15-6634.004, Κ.Α. 10-6634 ), Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων (Κ.Α.
10-6634), Δημοτική Πινακοθήκη Χανίων (Κ.Α.00-6495) του οικ. έτους 2013 και 2014.

3. Ειδικότερα η προμήθεια αφορά τις εξής ομάδες ανά φορέα προμήθειας :

  ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ 1:     ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  - Ειδή καθαριότητας, ευπρεπισμού, σακών απορριμμάτων και λοιπών

αναλώσιμων ειδών   παντοπωλείου.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 16.374,61€, πλέον ΦΠΑ 23% 3.766,16€, σύνολο 20.140,77€ 

ΟΜΑΔΑ 2:     ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  - Ειδή καθαριότητας, ευπρεπισμού, σακών απορριμμάτων και λοιπών

αναλώσιμων ειδών   παντοπωλείου.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός  5.220,00€, πλέον ΦΠΑ 23% 1.200,60€, σύνολο 6.420,60€ 

ΟΜΑΔΑ 3:     ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  - Ειδή καθαριότητας, ευπρεπισμού, σακών απορριμμάτων και λοιπών

αναλώσιμων ειδών   παντοπωλείου.

Ενδεικτικός προϋπολογισμός  3.127,18€, πλέον ΦΠΑ 23% 719,25€, σύνολο 3.846,13€ 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :  Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΟΜΑΔΑ  4:  Δ.Ε.Υ.Α.Χ.- Ειδή  καθαριότητας,  ευπρεπισμού  σακών  απορριμμάτων  και  λοιπών

αναλώσιμων ειδών   παντοπωλείου.

 Ενδεικτικός προϋπολογισμός  2.540,16€, πλέον ΦΠΑ 23% 584,24€, σύνολο 3.124,40€

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :   Κ.Ε.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ.

ΟΜΑΔΑ 5: Κ.Ε.ΠΕ.ΔΗ.Χ-ΚΑΜ - Ειδή καθαριότητας, ευπρεπισμού και σακών απορριμμάτων και 

λοιπών αναλώσιμων ειδών    παντοπωλείου.
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 Ενδεικτικός προϋπολογισμός  7.732,39€, πλέον ΦΠΑ 23% 1.778,45€, σύνολο 9.510,84 €

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  : ΚΥΔΩΝ Α.Ε.

Ομάδα 6: ΚΥΔΩΝ Α.Ε .-  Ειδή καθαριότητας, ευπρεπισμού και σακών απορριμμάτων και λοιπών 

αναλώσιμων ειδών    παντοπωλείου. .

 Ενδεικτικός προϋπολογισμός  650,68€, πλέον ΦΠΑ 23% 149,66€, σύνολο 800,34  

ΦΟΡΕΑΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

ΟΜΑΔΑ 7: Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π - Ειδή καθαριότητας, ευπρεπισμού και σακών απορριμμάτων και λοιπών 

αναλώσιμων ειδών    παντοπωλείου.

 Ενδεικτικός προϋπολογισμός  17.882,52€, πλέον ΦΠΑ 23% 4.112,98€, σύνολο 21.995,50€

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 

ΟΜΑΔΑ 8: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - Ειδή καθαριότητας και ευπρεπισμού και 

λοιπών αναλώσιμων ειδών  παντοπωλείου.

 Ενδεικτικός προϋπολογισμός  27.814,30€, πλέον ΦΠΑ 23% 6.397,29€, σύνολο 34.211,59€ 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ  ΧΑΝΙΩΝ 

ΟΜΑΔΑ  9: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ - Ειδή καθαριότητας και ευπρεπισμού και 

λοιπών αναλώσιμων ειδών  παντοπωλείου.  

Ενδεικτικός προϋπολογισμός  684,28€, πλέον ΦΠΑ 23% 157,38€, σύνολο 841,66€ 

Αναλυτικά τα ειδή,  οι  ποσότητες  και οι  τεχνικές  προδιαγραφές τους αναφέρονται  στα συνημμένα
τεύχη  «Τεχνική  έκθεση-  Τεχνικές  προδιαγραφές  –Ενδεικτικός  προϋπολογισμός»  που  αποτελούν
αναπόσπαστα μέρη της παρούσας.

Οι συμμετέχοντες  έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόσφορα σε μια ή σε περισσότερες ομάδες των
προς προμήθεια ειδών  όπως ορίζονται  ανωτέρω.  Η πρόσφορα,  με ποινή αποκλεισμού,  πρέπει  να
καλύπτει όλα τα ειδή και τις ποσότητες κάθε ομάδας, με αντίστοιχη κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

ΑΡΘΡΟ 5ο : Τρόπος Ανάθεσης Προμήθειας.

Η  προμήθεια  θα  γίνει  με  ανοικτό  δημόσιο  μειοδοτικό  διαγωνισμό,  με  κριτήριο  κατακύρωσης  τη
χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα  για τις προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης, της γενικής
και  ειδικής  συγγραφής  υποχρεώσεων,  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  των  λοιπών  τευχών
διαγωνισμού.
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ΑΡΘΡΟ 6O: Εγγυήσεις

Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με το νόμο από
τον οποίο διέπονται, το δικαίωμα αυτό. Οι εγγυητικές επιστολές που είναι γραμμένες σε ξένη γλώσσα
πρέπει  να  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφραση  στην  ελληνική  γλώσσα  διαφορετικά  θα
απορρίπτονται. 
Σε  περίπτωση  διαφωνίας  στη  μετάφραση,  θα  επικρατεί  η  ελληνική  διατύπωση.  Μπορεί  επίσης  οι
εγγυήσεις  να  παρέχονται  και  με  γραμμάτια  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  για
παρακατάθεση σ' αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.
Στις εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει
απαραίτητα να έχουν συνταχθεί, σύμφωνα με το άρθρο 26 της υπ. αριθμ. 11389/1993 (ΦΕΚ Β 185 /
23.03.1993) Υπουργικής  Απόφασης  «Ενιαίος  Κανονισμός  Προμηθειών  Οργανισμών  Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)»

1.   Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό.  
α. Κάθε προσφορά συνοδεύεται από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος  και απευθύνεται
στον Δήμο Χανίων για ποσό που θα καλύπτει το 5%  επί της συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης,
της ομάδας/των ομάδων  που συμμετέχουν συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
Η εγγύηση πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς
που ζήτα η διακήρυξη.
Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνομα όλων των μελών της ένωσης και
περιλαμβάνει τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών.
Προσφορά που δε συνοδεύεται από αυτή την εγγυητική, είναι απαράδεκτη. 

Οι  συμμετέχοντες  στον  διαγωνισμό  μπορούν  να  κάνουν  χρήση  του  υποδείγματος  εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής, που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Α.

β.  Η  εγγύηση  συμμετοχής  που  αφορά  τον  προμηθευτή  στον  οποίο  κατακυρώθηκε  η  προμήθεια,
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5)
ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Στους υπόλοιπους συμμετέχοντες επιστρέφονται εντός πέντε
(5) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισμού.

2.   Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης.  
α.  Ο  προμηθευτής  στον  οποίο  έγινε  η  κατακύρωση,  υποχρεούται  να  καταθέσει  εγγύηση  καλής
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης,  το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής
συμβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. και η οποία εκδίδεται υπέρ του φορέα δηλαδή του Δήμου ή του
Νομικού Προσώπου  με το όποιο θα υπογραφεί η σύμβαση.
β Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των
προς  προμήθεια  ειδών  και  ύστερα  από  την  εκκαθάριση  των  τυχόν  απαιτήσεων  από  τους  δύο
συμβαλλόμενους.  Η  εγγύηση  μπορεί  να  αποδεσμεύεται  σταδιακά  ύστερα  από  γνωμοδότηση  της
Επιτροπής  Αξιολόγησης,  κατά  ποσό  που  αναλογεί  στην  αξία  του  μέρους  της  ποσότητας  που
παραλήφθηκε  οριστικά.  Εάν  στο  πρωτόκολλο  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει
εκπρόθεσμη  παράδοση  γίνεται  μετά  την  αντιμετώπιση  των  παρατηρήσεων  και  της  εκπρόθεσμης
παράδοσης.

ΑΡΘΡΟ 7O: Σύμβαση.

Οι  ανάδοχοι  της  προμήθειας,  μετά  την  κατά  νόμο  έγκριση  του  αποτελέσματος  αυτής,  είναι
υποχρεωμένοι να προσέλθουν σε χρόνο όχι μικρότερο των δέκα (10) ημερών αλλά ούτε μεγαλύτερο
των δεκαπέντε (15) ημερών προς υπογραφή των αντίστοιχων συμβάσεων και να καταθέσουν τις κατά
το 6ο άρθρο της παρούσας εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση αυτών.
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Οι συμβάσεις με τον προμηθευτή ή τους προμηθευτές που θα αναδειχθούν, θα υπογραφούν από τον
κάθε φορέα προμήθειας (Δήμο Χανίων και Νομικά του Πρόσωπα) ξεχωριστά. 

ΑΡΘΡΟ 8O: Χρόνος-Τόπος –Τρόπος  παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.

Ο προμηθευτής στον όποιο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να παραδώσει τα προς
προμήθεια ειδή ανά φορέα προμήθειας  ως εξής: 

α) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Ομάδα 1-3    –   Η προμήθεια θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις και στα κτίρια του Δήμου ή σε χώρο που 
θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Χανιών, κατόπιν συνεννόησης  σε  ημέρες  και ώρες που 
θα καθορίζονται με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή – παραλήπτη, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη
του προμηθευτή.
Η προθεσμία παράδοσης της προμήθειας καθορίζεται σε δύο (2) ημερολογιακούς μήνες από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

β) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
Ομάδα 4 - Η προμήθεια θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις και στα κτίρια  της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  ή σε χώρο 
που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία, κατόπιν συνεννόησης σε ήμερες και  ώρες που θα καθορίζονται 
με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή – παραλήπτη, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή.
Η προθεσμία παράδοσης της προμήθειας καθορίζεται σε ένα (1) ημερολογιακό μήνα από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

γ) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : Κ.Ε.Π.Ε.ΔΗΧ.-Κ.Α.Μ.
Ομάδα 5 - Η προμήθεια θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις και στα κτίρια  της Κ.Ε.Π.Ε.ΔΗΧ.-Κ.Α.Μ ή 
σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία, κατόπιν συνεννόησης  σε  ήμερες και ώρες που θα 
καθορίζονται με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή – παραλήπτη, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη 
του προμηθευτή.
Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών  θα γίνεται  τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της 
σύμβασης και για ένα χρόνο, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της Κ.Ε.Π.Ε.ΔΗΧ.-Κ.Α.Μ.

δ) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΚΥΔΩΝ Α.Ε. 
Ομάδα 6 - Η προμήθεια θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις και στα κτίρια  της ΚΥΔΩΝ Α.Ε.  ή σε χώρο 
που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία, κατόπιν συνεννόησης σε ημέρες και ώρες που θα καθορίζονται 
με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή – παραλήπτη, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή.
Η προθεσμία παράδοσης της προμήθειας καθορίζεται  σε ένα (1) ημερολογιακό μήνα από την 
ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

ε) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 
Ομάδα 7 - Η προμήθεια θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις και στα κτίρια  του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ή σε χώρο 
που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία, κατόπιν συνεννόησης σε ημέρες και ώρες που θα καθορίζονται 
με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή – παραλήπτη, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή.
Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών  θα γίνεται   τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της 
σύμβασης και για ένα χρόνο, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του  Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.

στ) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 
Ομάδα 8 - Η προμήθεια θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις και στα κτίρια του  Δημοτικού Γηροκομείου 
Χανίων ή σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία, κατόπιν συνεννόησης σε ημέρες και  ώρες  
που θα καθορίζονται με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή – παραλήπτη, με ευθύνη, μέριμνα και 
δαπάνη του προμηθευτή.
Η παράδοση  των προς προμήθεια ειδών  θα γίνεται   τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της 
σύμβασης και για ένα χρόνο, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες του  Δημοτικού Γηροκομείου 
Χανίων.
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ζ) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ 
Ομάδα 9 - Η προμήθεια θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις και στα κτίρια της  Δημοτικής Πινακοθήκης
Χανίων ή σε χώρο που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία, κατόπιν συνεννόησης σε ημέρες και ώρες που
θα καθορίζονται με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή – παραλήπτη, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη
του προμηθευτή
Η παράδοση των προς προμήθεια ειδών  θα γίνεται   τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της 
σύμβασης και για ένα (1) έτος, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες της  Δημοτικής Πινακοθήκης 
Χανίων.

ΑΡΘΡΟ 9O: Ποινικές ρήτρες – Έκπτωση του αναδόχου.

Εάν υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας, μπορεί
να  επιβληθούν  σε  βάρος  του  αναδόχου  κυρώσεις  σύμφωνα  με  το  33ο άρθρο  της  11389/1993
Υπουργικής Απόφασης. Επίσης, εάν ένας ανάδοχος δεν προσέλθει εντός της προθεσμίας αυτής μπορεί
να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με το 35ο άρθρο της 11389/1993 Υπουργικής Απόφασης, εκτός αν η
καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, οπότε η παράταση δίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από
σχετική αίτηση του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 10O: Πλημμελής κατασκευή.

Εφ’  όσον  τα  προς  προμήθεια  είδη  δεν  ανταποκρίνεται  στους  όρους  της  σύμβασης  ή  εμφανίζει
ελαττώματα,  οι  αντίστοιχοι  ανάδοχοι  είναι  υποχρεωμένοι  να  τα  αποκαταστήσουν  ή  βελτιώσουν
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 11O: Οριστική παραλαβή

Η οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου και
των  Νομικών  του  Προσώπων  παρουσία  του  αναδόχου.  Εάν  κατά  την  παραλαβή  διαπιστωθεί
απόκλιση  από τις  συμβατικές  τεχνικές  προδιαγραφές,  η  επιτροπή παραλαβής  του  Δήμου και  των
Νομικών  του  Προσώπων  μπορεί  να  προτείνει  ή  την  τέλεια  απόρριψη  ή  τη  μερική  αυτής  ή  την
αντικατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών. Εάν ο ανάδοχος(ή ανάδοχοι) δεν
συμμορφωθεί προς τις προτάσεις  της επιτροπής,  εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας,  ο
Δήμος Χανίων και τα Νομικά του Πρόσωπα δικαιούνται να προβούν στην τακτοποίηση τούτων σε
βάρος  και  για  λογαριασμό του  αναδόχου  και  κατά  τον  πλέον  πρόσφορο για  τις  ανάγκες  και  τα
συμφέροντα αυτού τρόπο.
Η  οριστική  παραλαβή  των  προς  προμήθεια  ειδών  ενεργείται  βάσει  των  κείμενων  διατάξεων  με
μακροσκοπικό έλεγχο.

ΑΡΘΡΟ 12O : Πληρωμή.

1.Η αξία της ποσότητας που παραλαμβάνεται κάθε φορά θα καταβάλλεται, από το Δήμο Χανίων και
τα Νομικά του Πρόσωπα, μέσα σε χρόνο 30 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
του  τιμολογίου  μετά  των  σχετικών  δικαιολογητικών  πληρωμής  και  την  ολοκλήρωση   όλων  των
απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία ελέγχων και διαδικασιών.
Εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κολλήματα και αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο 
του ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα με τον Ν. 3202/2003.
2.Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα (30)
ημέρες μετά την υποβολή του τιμολογίου πώλησης από αυτήν, η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), 
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σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 1, παρ. Ζ, υποπαράγραφος Ζ.5 του Νόμου 4152/2013 
"Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011  για την καταπολέμηση 
των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές", καθίσταται υπερήμερος και οφείλει 
τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο. Επισημαίνεται ότι η υποβολή του 
τιμολογίου πώλησης δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 13O: Φόροι - τέλη – κρατήσεις.

Οι ανάδοχοι επιβαρύνονται με τις  δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά 
έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, όλους τους φόρους, τα τέλη, χαρτόσημα και τις 
κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται 
με τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης των ειδών  όπως προβλέπεται στη παρούσα συγγραφή 
υποχρεώσεων. 

           
                                          

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Χανιά 26/11/2013

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΝΔΟΥΛΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

Σ Υ Ν Τ Α Χ Θ Η Κ Ε
Χανιά 26/11/2013

ΣΙΩΜΠΟΥ ΑΓΛΑΙΑ
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