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ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Αυτή η συγγραφή υποχρεώσεων αποτελεί τη Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων για την προμήθεια 

φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις  ανάγκες του Δήμου Χανίων και των Νομικών 

Προσώπων  του  (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),  Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων και  Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και 

Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) για χρονική διάρκεια ενός έτους, συνολικού προϋπολογισμού 106.545,19 ευρώ 

πλέον Φ.Π.Α. 18.904,47 ευρώ, ήτοι σύνολο 125.449,66 ευρώ.

Ειδικότερα η προμήθεια αφορά τους εξής φορείς και ομάδες ανά φορέα:

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Η προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες  των υπηρεσιών του Δήμου 

Χανίων για ένα έτος είναι συνολικού προϋπολογισμού 6.920,66 ευρώ, πλέον 905,73 ΦΠΑ, ήτοι σύνολο 

7.826,39 ευρώ, χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δήμου Χανίων και βαρύνει τον προϋπολογισμό 

έτους 2014 και συγκεκριμένα τον Κ.Α. 10-6631.001. Αναλύεται στις κάτωθι ομάδες:

� ΟΜΑΔΑ  1. Προμήθεια  φαρμάκων  για  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του  Δήμου  Χανίων, 

προϋπολογισμού 3.106,42 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 201,92 ευρώ, ήτοι σύνολο 3.308,34 ευρώ. Κριτήριο 

κατακύρωσης  είναι  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης  επί  τοις  εκατό  (%)  στην  νόμιμα 

διαμορφούμενη  τιμή  λιανικής  πώλησης  του  είδους  που  ισχύει  κάθε  φορά  κατά  την  ημέρα 

παράδοσης  όπως  αυτή προκύπτει  από  το  εκάστοτε  εκδιδόμενο  Δελτίο  Τιμών  Φαρμάκων  του 

Υπουργείου Υγείας.

� ΟΜΑΔΑ  2. Προμήθεια  ειδών  οξυγονοθεραπείας  για  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του  Δήμου 

Χανίων,  προϋπολογισμού  429,59  ευρώ,  πλέον  ΦΠΑ  98,81  ευρώ,  ήτοι  σύνολο  528,40  ευρώ. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

� ΟΜΑΔΑ 3. Προμήθεια λοιπού αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του  Δήμου  Χανίων,  προϋπολογισμού  3.384,65  ευρώ,  πλέον  ΦΠΑ  605,00  ευρώ,  ήτοι  σύνολο 

3.989,65 ευρώ. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΎΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)
Η προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες  της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. για ένα έτος 

είναι  συνολικού  προϋπολογισμού  3.751,05  ευρώ,  πλέον  430,17  ΦΠΑ,  ήτοι  σύνολο  4.181,22  ευρώ, 

χρηματοδοτείται  από  ιδίους  πόρους  της  Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  και  βαρύνει  τον  προϋπολογισμό  έτους  2014  και 

συγκεκριμένα τον Κ.Α. 6283. Αναλύεται στις κάτωθι ομάδες:

� ΟΜΑΔΑ 4. Προμήθεια φαρμάκων για τις ανάγκες  της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., προϋπολογισμού 2.325,71 ευρώ, 

πλέον ΦΠΑ 151,17 ευρώ, ήτοι σύνολο 2.476,88 ευρώ. Κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη τιμή λιανικής πώλησης του είδους που ισχύει 

κάθε φορά κατά την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο 

Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας.
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� ΟΜΑΔΑ  5.  Προμήθεια  αναλώσιμου  υγειονομικού  υλικού  για  τις  ανάγκες  της  Δ.Ε.Υ.Α.Χ., 

προϋπολογισμού 1.425,34 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 279,00 ευρώ, ήτοι σύνολο 1.704,34 ευρώ. Κριτήριο 

κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
– ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ (ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ)
Η  προμήθεια  φαρμάκων  και  αναλώσιμου  υγειονομικού  υλικού  αφορά  στην  κάλυψη  αναγκών  της 

ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ για ένα έτος, συνολικού προϋπολογισμού 7.764,56 ευρώ, πλέον 1.321,02 ΦΠΑ, ήτοι 

σύνολο  9.085,58  ευρώ,  χρηματοδοτείται  από  ιδίους  πόρους  της  ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ  και  βαρύνει  τον 

προϋπολογισμό έτους 2014 και συγκεκριμένα τον σχετικό Κ.Α. 64.08.02.01.

Αναλύεται στις κάτωθι ομάδες: 

� ΟΜΑΔΑ 6. Προμήθεια φαρμάκων για τις ανάγκες της ΚΕΠΠΕΔΗΧ – ΚΑΜ, προϋπολογισμού 901,19 

ευρώ,  πλέον  ΦΠΑ  58,58  ευρώ,  ήτοι  σύνολο  959,77  ευρώ.  Κριτήριο  κατακύρωσης  είναι  το 

μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί  τοις  εκατό (%)  στην νόμιμα διαμορφούμενη τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους που ισχύει κάθε φορά κατά την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από 

το εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας.

� ΟΜΑΔΑ 7. Προμήθεια αναλώσιμου υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της ΚΕΠΠΕΔΗΧ - ΚΑΜ, 

προϋπολογισμού 6.863,37 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 1.262,44 ευρώ, ήτοι σύνολο 8.125,81 ευρώ. Κριτήριο 

κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
Η προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού αφορά στην κάλυψη των αναγκών του 

Δημοτικού  Γηροκομείου  Χανίων  για  ένα  έτος,  συνολικού  προϋπολογισμού  78.769,35 ευρώ,  πλέον 

14.958,70  ΦΠΑ,  ήτοι  σύνολο  93.728,05  ευρώ,  χρηματοδοτείται  από  ιδίους  πόρους  του  Δημοτικού 

Γηροκομείου και βαρύνει τον προϋπολογισμό ετών 2014 - 2015 και συγκεκριμένα τους σχετικούς Κ.Α. 10-

6681 και 10-6481.005. Αναλύεται στις κάτωθι ομάδες: 

� ΟΜΑΔΑ 8. Προμήθεια φαρμάκων για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου, προϋπολογισμού 

8.309,22 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 540,10 ευρώ, ήτοι σύνολο 8.849,32 ευρώ. Κριτήριο κατακύρωσης είναι 

το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη τιμή λιανικής 

πώλησης του είδους που ισχύει κάθε φορά κατά την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από 

το εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας.

� ΟΜΑΔΑ 9.  Προμήθεια πανών ακράτειας ενηλίκων για τις ανάγκες του Δημοτικού Γηροκομείου, 

προϋπολογισμού  31.500,00  ευρώ,  πλέον  ΦΠΑ  7.245,00  ευρώ,  ήτοι  σύνολο  38.745,00  ευρώ. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

� ΟΜΑΔΑ  10. Προμήθεια  ειδών  κατάκλισης,  οξυγονοθεραπείας  για  τις  ανάγκες  του  Δημοτικού 

Γηροκομείου, προϋπολογισμού 6.721,77 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 1.546,01 ευρώ, ήτοι σύνολο 8.267,78 

ευρώ.  Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

� ΟΜΑΔΑ  11. Προμήθεια  αναλώσιμου  υγειονομικού  υλικού  για  τις  ανάγκες  του  Δημοτικού 

Γηροκομείου,  προϋπολογισμού  32.238,36  ευρώ,  πλέον  ΦΠΑ  5.627,59  ευρώ,  ήτοι  σύνολο 

37.865,95 ευρώ. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

ΦΟΡΕΑΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  :    ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ   
ΧΑΝΙΩΝ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.)
Η προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού αφορά στην κάλυψη των αναγκών του 

Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. για ένα έτος, συνολικού προϋπολογισμού 9.339,57 ευρώ, πλέον 1.288,85 ΦΠΑ, ήτοι σύνολο 

10.628,42 ευρώ, χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. και βαρύνει τον προϋπολογισμό 

έτους 2014 και συγκεκριμένα τους σχετικούς Κ.Α. 10-6681, 15-6681.001, 15-6681.002 και 15-6681.003. 

Αναλύεται στις κάτωθι ομάδες: 

� ΟΜΑΔΑ 12. Προμήθεια φαρμάκων για τις ανάγκες του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., προϋπολογισμού 2.878,92 

ευρώ,  πλέον  ΦΠΑ  187,13  ευρώ,  ήτοι  σύνολο  3.066,05  ευρώ.  Κριτήριο  κατακύρωσης  είναι  το 

μεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης  επί  τοις  εκατό  στην  νόμιμα  διαμορφούμενη  τιμή  λιανικής 
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πώλησης του είδους που ισχύει κάθε φορά κατά την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από 

το εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας.

� ΟΜΑΔΑ  13.  Προμήθεια  ειδών  ηλεκτροθεραπείας  (σφουγγαράκια)  για  τις  ανάγκες  του 

Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.,  προϋπολογισμού  24,00  ευρώ,  πλέον  ΦΠΑ  5,52  ευρώ,  ήτοι  σύνολο  29,52  ευρώ. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.

� ΟΜΑΔΑ  14. Προμήθεια  λοιπού  αναλώσιμου  υγειονομικού  υλικού  για  τις  ανάγκες  του 

Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π., προϋπολογισμού 6.436,65 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 1.096,20 ευρώ, ήτοι σύνολο 7.532,85 

ευρώ. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή.  

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις:

1. Της με αρ. 11389/23-3-1993 Υπουργική Απόφαση  περί “Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α).

2. Το  Ν.  3852/2010  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης.

3. Το  Ν.  2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/01-02-1995)  «Περί  προμηθειών του Δημόσιου  τομέα και  ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων».

4. Τον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α) «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 

5. 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'). 

6. Τον Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α' /26-03-2014) “Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών  Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημόσιου  Τομέα  –  Τροποποίηση  Διατάξεων   του  Π.Δ. 

318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις. 

7. Την  Π1/2570/2007  (ΦΕΚ  1240  Β)  :  Εξαίρεση  προμηθειών  που  πραγματοποιούνται  µε  ανάδειξη 

χορηγητών - προμηθευτών από την ένταξη τους στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.). 

8. Την παρ. 1 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ 240/12.12.2012 τεύχος Α', η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α').

9. Την  αριθμ.  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.

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
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 – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Ε) Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η προμήθεια θα γίνει με ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι :

(α)  για τα  φάρμακα το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη 

τιμή  λιανικής  πώλησης  του  είδους  που  ισχύει  κάθε  φορά  κατά  την  ημέρα  παράδοσης  όπως  αυτή 

προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο Δελτίο Τιμών Φαρμάκων του Υπουργείου Υγείας, και 

(β)  για το  αναλώσιμο υγειονομικό υλικό (καθώς και για τις πάνες ακράτειας και τα είδη κατάκλισης, 

ηλεκτροθεραπείας και οξυγονοθεραπείας) η χαμηλότερη τιμή,

για  τις  προσφορές  που  πληρούν  τους  όρους  της  διακήρυξης,  της  γενικής  και  ειδικής  συγγραφής 

υποχρεώσεων και των τεχνικών προδιαγραφών – ενδεικτικού προϋπολογισμού. 
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ΑΡΘΡΟ 5ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
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. 

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)», δηλαδή τα εξής:

• την ημερομηνία έκδοσης,

• τον εκδότη,

• τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται (Δήμο Χανίων και /ή Νομικό Πρόσωπο/α),

• τον αριθμό της εγγύησης,

• το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

• την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ  του οποίο εκδίδεται η εγγύηση,

• τη σχετική διακήρυξη και την ημερομηνία διαγωνισμού (για την εγγύηση συμμετοχής),

• τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προμήθεια υλικά (για την εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης),

• 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 Δήμου Χανίων 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,

• την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης,

• 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 τον διαγωνισμό. Το σχετικό αίτημα πρέπει 

να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

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 ζητά 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. 

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, 
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χωρίς το Φ.Π.Α. και η οποία εκδίδεται υπέρ του φορέα, δηλαδή του Δήμου ή του Νομικού Προσώπου 
με το οποίο 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 6ο : ΣΥΜΒΑΣΗ
Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει στο φορέα (Δήμο ή 

Νομικό Πρόσωπο ανάλογα με την ομάδα στην οποία συμμετέχει)  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 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  Δ.Σ.,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου.  Δεν 

κηρύσσεται έκπτωτος αν η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη του Δήμου ή του Νομικού Προσώπου ή 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

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 είδη και ποσότητα

� Το ποσοστό έκπτωσης/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

� Την παραλαβή των ειδών

� Δυνατότητα τροποποίησης της σύμβασης (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 25 

του ΕΚΠΟΤΑ)

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε  η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να παραδώσει τα προς 

προμήθεια είδη ανά φορέα προμήθειας ως εξής: 

1) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ – Η προμήθεια θα παραδοθεί στις εγκαταστάσεις και στα 

κτίρια  του  Δήμου  Χανίων  ή  σε  χώρο  που  θα  υποδείξει  η  αρμόδια  υπηρεσία  (Γραφείο  Υγιεινής  και 

Ασφάλειας), 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.

2)  ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :  Δ.Ε.Υ.Α.Χ.- Η προμήθεια θα παραδοθεί  στις εγκαταστάσεις  της  Δ.Ε.Υ.Α.Χ., 

κατόπιν συνεννόησης με την Ιατρό Εργασίας της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. και την Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας των 

Εργαζομένων  στη  Δ.Ε.Υ.Α.Χ.  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.
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3) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : Κ.Ε.Π.Ε.ΔΗΧ.-Κ.Α.Μ.- 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 

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 Κ.Ε.Π.Ε.ΔΗΧ.-Κ.Α.Μ.

4)  ΦΟΡΕΑΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ:  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  ΧΑΝΙΩΝ Η  προμήθεια  θα  παραδοθεί  στις 

εγκαταστάσεις  και  στα  κτίρια  του  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  ΧΑΝΙΩΝ  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 του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ.

5) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.  Η προμήθεια θα παραδίδεται τμηματικά στη διάρκεια ενός (1) 

έτους από την υπογραφή της σύμβασης κατόπιν σχετικής έκδοσης εντολής παραγγελίας από το Νομικό 

Πρόσωπο,  οι  παραδόσεις  που  αφορούν  στους  Παιδικούς  Σταθμούς  θα  παραδίδονται  στο  χώρο  που 

στεγάζονται αυτοί (βλ. Παράρτημα ΙΙ), ενώ οι παραδόσεις που αφορούν τις λοιπές δομές που εποπτεύει το 

Νομικό Πρόσωπο θα παραδίδονται στα γραφεία του Νομικού Προσώπου, σε ημέρες και ώρες που θα 

καθορίζονται με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή – παραλήπτη, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του 

προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 8O: ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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 9O: ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
Εφόσον  τα  προς  προμήθεια  είδη  δεν  ανταποκρίνονται  στους  όρους  της  σύμβασης  ή  εμφανίζουν 

ελαττώματα, οι αντίστοιχοι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να τα αποκαταστήσουν ή βελτιώσουν σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ 10O: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ
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 11ο : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η αξία της ποσότητας που παραλαμβάνεται κάθε φορά θα καταβάλλεται μέσα σε χρονικό διάστημα 30 

ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου μετά των σχετικών δικαιολογητικών πληρωμής 

και τον έλεγχο του σχετικού εντάλματος από την Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου, από τον 

φορέα της προμήθειας (Δήμο ή Νομικό Πρόσωπο).
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Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή πέρα των 

τριάντα  (30)  ημερών  από  την  υποβολή  του  τιμολογίου  πώλησης  από  αυτήν,  η  αναθέτουσα  αρχή 

(οφειλέτης),  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  1,  παρ.  Ζ',  υποπαρ.  Ζ.5  του  Ν.  4152/2013  (ΦΕΚ 

107/09.05.2013 Τεύχος Α') περί συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών (άρθρο 4 Οδηγίας 

2011/7/ΕΕ),  καθίσταται  υπερήμερος  και  οφείλει  τόκους  χωρίς  να  απαιτείται  όχληση  από  τον 

συμβασιούχο, εκτός αν ο οφειλέτης δεν ευθύνεται για την καθυστέρηση. 

ΑΡΘΡΟ 12ο : 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, 

παράδοσης και διανομής των ειδών στο χρόνο και τόπο που θα του υποδειχθεί από το Δήμο ή/και τα 

Νομικά Πρόσωπα. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον φορέα της προμήθειας (Δήμο ή/και Νομικά Πρόσωπα).

Επίσης  τον/ους  προμηθευτή/ες  βαρύνουν  τα  έξοδα  δημοσίευσης  της  διακήρυξης  (αρχικής  και 

επαναληπτικών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009).

                                          
Χανιά, Μάρτιος 2014

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΟΥΡΑΝΙΑ                   ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ – ΣΑΡΙΔΑΚΗ ΕΥΑ

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε
Χανιά, Μάρτιος 2014

ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                       ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                         Δ/ΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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