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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                 Χανιά,   12-11-2014       

∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                 Αρ. Πρωτ.  85367 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ∆ΩΝ 

ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

∆/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης  73135                                        

Πληρ. Σιώµ̟ου Αγλαΐα  

Τηλ. 28213- 41760, Fax: 28210- 93300 

www.chania.gr , email: g-promitheies@chania.gr 

 

 

Προκήρυξη Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΤΥΠΩΝ   ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»  
 

 

Έχοντας υ̟’ όψη: 

1. Την α̟όφαση  του Υ̟ουργού Εσωτερικών 11389/8-3-1993 «Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.» (Φ.Ε.Κ. 185/Β). 

2. Τις διατάξεις του N.3463/2006 «Nέος ∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 

3. Τις σχετικές διατάξεις του N.3852/07-06-10 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης. 

4. Τις διατάξεις του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων» (ΦΕΚ19/Α). 

5. Το άρθρο 157 του Ν.4281/2014 « Μέτρα στήριξης και ανά̟τυξης της ελληνικής οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµατα Υ̟ουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 

6. Την υ̟΄ αρ.Π1/3305/03.11.2010 α̟όφαση του Υ̟ουργείου Οικονοµίας, 
Ανταγωνιστικότητας  και Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/12.11.2010 τεύχος B). 

7. Την υ̟΄ αρ. Π1/3306/03-11-2010 α̟όφαση του Υφυ̟ουργού Οικονοµίας,                                                                                                                
και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 1789/τ΄Β/12-11-2010).  

8. Την ύ̟αρξη σχετικής ̟ίστωσης στον Κ.Α. 10-6613.001  ̟οσού 20.677,32€ στον 
̟ροϋ̟ολογισµό εξόδων του οικ. έτους 2014.   

9. Την υ̟΄ αριθµό Α-1415/2014 ̟ρόταση ανάληψης υ̟οχρέωσης. 

10. Την υ̟΄ αριθµό 846/2014 Α̟όφαση ∆ηµοτικού  Συµβουλίου ̟ερί έγκρισης διενέργειας 
̟ροµήθειας εντύ̟ων για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών του ∆ήµου Χανίων και ορισµό 
ε̟ιτρο̟ής ̟αραλαβής της ανωτέρω ̟ροµήθειας.  

11. Την  υ̟’ αριθµό  1172/2014 Α̟όφαση της Οικονοµικής  Ε̟ιτρο̟ής ̟ου αφορά την έγκριση 
των τεχνικών ̟ροδιαγραφών, των όρων της ∆ιακήρυξης και την ψήφιση ̟ίστωσης. 

12. Την υ̟’ αριθµό 81785/2014 Α̟όφαση Αντιδηµάρχου Χανίων. 

13. Την υ̟’ αριθµό/284/01-09-2014 Α̟όφαση ∆ηµάρχου Χανίων ̟ερί ορισµού Αντιδηµάρχων 
και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων.  

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

 

Ι. Πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες ̟ροσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή ανά είδος για την ̟ροµήθεια εντύ̟ων για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών του ∆ήµου 
Χανίων.  

ΆΡΘΡΟ 1
ο -

 Προϋπολογισμός - Χρηματοδότηση της προμήθειας 

Ο συνολικός ̟ροϋ̟ολογισµός ανέρχεται στα 16.810,83€ ̟λέον Φ.Π.Α. 23% 3.866,49€ σύνολο 
20.677,32€. 
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H δα̟άνη της ̟ροµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί α̟ό ιδίους ̟όρους και θα βαρύνει τον κάτωθι Κ.Α 
10-6613.013 του ̟ροϋ̟ολογισµού εξόδων  του οικ. έτους 2014. 

Ειδικότερα η ̟ροµήθεια αφορά τα εξής είδη :   
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

 

ΜΟΝ.
ΜΕΤ. 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  

 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ  
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 

Φ.Π.Α. 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕ 
Φ.Π.Α. 

1.  
Αυτοκόλλητα κάτοικος ̟αλιάς 
̟όλης  έτους  2016 

Τεµ. 1000 0,090€ 90,00€ 20,70€ 110,70€ 

2.  
Αυτοκόλλητα κάτοικος ̟αλιάς 
̟όλης  έτους  2017 

Τεµ. 1000 0,090€ 90,00€ 20,70€ 110,70€ 

3.  

Βιβλιάριο ανασφάλιστου για 
την χορήγηση φαρµάκων και 
νοσοκοµειακής ̟ερίθαλψής σε 
νοσηλευτικά ιδρύµατα ΕΣΥ 
(µονόχρωµα, διάσταση 10εκ Χ 
14εκ. , σελίδες 416 ) 

Τεµ. 2000 3,520€ 7.040,00€ 1.619,20€ 8.659,20€ 

4.  
Βιβλίο τελέσεως γάµων 
σταχωµένο, 100 φύλλων,                   
διάσταση 30εκ. Χ 35 εκ.  

Τεµ. 2 113,00€ 226,00€ 51,98€ 277,98€ 

5.  
Βιβλίο εκθέσεων σταχωµένο 
500σελ., διάσταση 30εκ. Χ 35εκ. 

Τεµ. 1 113,00 113,00€ 25,99€ 138,99€ 

6.  
Βιβλίο ̟ρωτοκόλλου 
σταχωµένο, 500 σελ., διάσταση 
25εκ.Χ35εκ. 

Τεµ. 2 113,00€ 226,00€ 51,98€ 277,98€ 

7.  
∆ήλωση τελέσεως ̟ολιτικού 
γάµου  σταχωµένο, 200 φύλλα,  
διάσταση 30 εκ. Χ 43 εκ. 

Τεµ. 2 113,00€ 226,00€ 51,98€ 277,98€ 

8.  
Έντυ̟ες αιτήσεις ̟ράσινες 
Τεχνικής Υ̟ηρεσίας, µέγεθος 
Α4 

Τεµ. 3000 0,04€ 120,00€ 27,60€ 147,60€ 

9.  
Έντυ̟ες αιτήσεις ροζ 
Οικονοµικής Υ̟ηρεσίας, 
µέγεθος Α4 

Τεµ. 2000 0,04€ 80,00€ 18,40€ 98,40€ 

10.  
Έντυ̟ες αιτήσεις  σοµον  
Πολεοδοµίας, µέγεθος Α4 

Τεµ. 1000 0,04€ 40,00€ 9,20€ 49,20€ 

11.  
Εντολή χορήγησης υλικού,  50 
φύλλων, τρι̟λότυ̟ο 
αυτογραφικό 

Τεµ. 150 1,59€ 238,50€ 54,85€ 293,35€ 

12.  
Έντυ̟ο εκ̟αιδευτικών 
̟ρογραµµάτων Μουσείου 
Σχολικής Ζωής 

Τεµ. 2000 0,40€ 800,00€ 184,00 984,00€ 

13.  

 

 

Έντυ̟ο Μουσείου Σχολικής 
Ζωής, τρί̟τυχο,  velvet 
̟ερί̟ου 170γρ. 

Τεµ. 2000 0,20€ 400,00€ 92,00€ 492,00€ 

14.  

Κάρτα µέλους ∆ηµοτικής 
Βιβλιοθήκης, έγχρωµες, 
χαρτόνι, διάσταση 8,5 εκ. Χ 5,5 
εκ. 

Τεµ. 5000 0,13€ 650,00€ 149,50€ 799,50€ 

15.  

Κίτρινη κάρτα µελών 
Παιδικής - Εφηβικής 
Βιβλιοθήκης, σκληρό χαρτόνι, 
διάσταση 12,4 εκ.Χ 7,7 εκ.  

Τεµ. 2000 0,09€ 180,00€ 41,40€ 221,40€ 
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16.  

Μ̟λοκ διαταγή ̟ορείας – 
δελτίο κίνησης οχηµάτων                                  
( ∆/νση Περιβάλλοντος, 
Πρασίνου και Καθαριότητας ), 
δι̟λότυ̟ο καρµ̟ονιζέ, 50 
φύλλων  

Τεµ. 120 2,45€ 294€ 67,62€ 361,62€ 

17.  

Μ̟λοκ διαταγή ̟ορείας – 
δελτίο κίνησης οχηµάτων                                  
( ∆/νση Τεχνικής Υ̟ηρεσίας), 
δι̟λότυ̟ο καρµ̟ονιζέ, 50 
φύλλων 

Τεµ. 70 2,45€ 171,50€ 39,45€ 210,95€ 

18.  

Μ̟λοκ ̟ιστο̟οιητικό κατοχής 
Ζώων (̟ου ̟ροορίζονται για 
µεταβίβαση) 50 φύλλων, 
τετρα̟λοτυ̟ο, αυτογραφικό 

Τεµ. 2 18,20€ 36,40€ 8,37€ 44,77€ 

19.  

Μ̟λοκ ̟ιστο̟οιητικό κατοχής 
Ζώων (̟ου ̟ροορίζονται για 
σφαγή) 50 φύλλων 
τρι̟λότυ̟ο, αυτογραφικό 

Τεµ. 1 41,00€ 41,00€ 9,43€ 50,43€ 

20.  

Μ̟λοκ δι̟λότυ̟ο 
αυτογραφικό είσ̟ραξης 
αντα̟οδοτικού τέλους (Λαϊκή 
Αγορά), 50 φύλλων, διάσταση 
18εκ. Χ 12,5 εκ. 

Τεµ. 500 1,03€ 515,00€ 118,45€ 633,45€ 

21.  
Μ̟λοκ υ̟ηρεσιακό σηµείωµα, 
δι̟λότυ̟ο, αυτογραφικό, 50 
φύλλων  

Τεµ. 107 1,49€ 159,43€ 36,67€ 196,10€ 

22.  

Μ̟λοκ αδείας γάµου, 500 
φύλων, µέγεθος Α4, χαρτί 
conqueror υδατογραφηµένο 
High White Laid, εκτύ̟ωση 
4χρωµια  offset 100gr. 

Τεµ. 3 103,00€ 309,00€ 71,07€ 380,07€ 

23.  
Πρόγραµµα Παιδικής –
Εφηβικής  Βιβλιοθήκης, 
δισέλιδο ιλουστρασιόν 

Τεµ. 5000 0,14€ 700,00€ 161,00€ 861,00€ 

24.  

Πρόγραµµα ∆ηµοτική 
Βιβλιοθήκης, 3ΧΟ έντυ̟ο, 
διάσταση 21 εκ. Χ 30 εκ., 
ανοικτό, χαρτί ̟ερί̟ου 160γρ. 
velvet 

Τεµ. 5000 0,20€ 1000,00€ 230,00€ 1.230,00€ 

25.  

Σελιδοδείκτες (Κινητής 
Βιβλιοθήκης) 4χρωµοι, 2 
όψεις, διάσταση 21 εκ. Χ 5 εκ., 
χαρτί 250γρ. velvet 

Τεµ. 2000 0,25€ 500,00€ 115,00€ 615,00€ 

26.  

Σελιδοδείκτες (Παιδικής –  
Εφηβικής  Βιβλιοθήκης) 
4χρωµοι, 2 όψεις, διάσταση 21 
εκ. Χ 5 εκ., χαρτί 250γρ. velvet 

Τεµ. 2000 0,09€ 180,00€ 41,40€ 221,40€ 

27.  

Σελιδοδείκτες (Παιδικής –  
Εφηβικής  Βιβλιοθήκης) 
4χρωµοι, 2 όψεις, διάσταση 21 
εκ. Χ 5 εκ., χαρτί 250γρ. velvet 

Τεµ. 2000 0,08€ 160,00€ 36,80€ 196,80€ 

28.  

Σελιδοδείκτες (∆ηµοτικής 
Βιβλιοθήκης) 4χρωµοι, 2 
όψεις, διάσταση 21 εκ. Χ 5 εκ., 
χαρτί 250γρ. velvet 

Τεµ. 5000 0,08€ 400,00€ 92,00€ 492,00€ 

29.  

Φάκελοι αλληλογραφίας, 
άσ̟ροι µε ασ̟ρόµαυρο σήµα 
∆ήµου & αυτοκόλλητο 
κλείσιµο, διάσταση 23 εκ. Χ 12 
εκ.    

Τεµ. 2000 0,07€ 140,00€ 32,20€ 172,20€ 
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30.  

Φάκελοι αλληλογραφίας, 
άσ̟ροι µε ασ̟ρόµαυρο σήµα 
∆ήµου & αυτοκόλλητο 
κλείσιµο, διάσταση 20 εκ. Χ 28 
εκ.    

Τεµ. 500 0,19€ 95,00€ 21,85€ 116,85€ 

31.  

Φάκελοι αλληλογραφίας 
άσ̟ροι µε ασ̟ρόµαυρο σήµα 
∆ήµου & αυτοκόλλητο 
κλείσιµο, διάσταση 36 εκ. Χ 26 
εκ.    

Τεµ. 1500 0,18€ 270,00€ 62,10€ 332,10€ 

32.  

Φάκελοι αλληλογραφίας, 
άσ̟ροι µε ασ̟ρόµαυρο σήµα 
∆ήµου & αυτοκόλλητο 
κλείσιµο, διάσταση 23 εκ. Χ 16 
εκ.    

Τεµ. 500 0,14€ 70,00€ 16,10€ 86,10€ 

33.  

Φάκελοι αλληλογραφίας, 
άσ̟ροι µε ασ̟ρόµαυρο σήµα 
∆ήµου & αυτοκόλλητο 
κλείσιµο, διάσταση 23 εκ. Χ 32 
εκ.    

Τεµ. 1000 0,11€ 110,00€ 25,30€ 135,30€ 

34.  

Φάκελοι αλληλογραφίας, 
άσ̟ροι µε ασ̟ρόµαυρο σήµα 
∆ήµου & αυτοκόλλητο 
κλείσιµο, διάσταση 45 εκ. Χ 
36,5 εκ.    

Τεµ. 1000 0,38€ 380,00€ 87,40€ 467,40€ 

35.  

Φάκελοι αλληλογραφίας, 
άσ̟ροι µε αυτοκόλλητη ταινία 
και τριχρωµία σήµατος Κ.Ε.Π., 
διάσταση 23 εκ. Χ 16 εκ.    

Τεµ. 1000 0,08€ 80,00€ 18,40€ 98,40€ 

36.  

Φάκελοι αλληλογραφίας, 
άσ̟ροι µε αυτοκόλλητη ταινία 
και τριχρωµία σήµατος Κ.Ε.Π., 
διάσταση 23 εκ. Χ 32 εκ.    

Τεµ. 1000 0,10€ 100,00€ 23,00€ 123,00€ 

37.  

Φάκελοι αλληλογραφίας, 
άσ̟ροι µε αυτοκόλλητη ταινία 
και τριχρωµία σήµατος Κ.Ε.Π., 
διάσταση 12 εκ. Χ 29,5 εκ.    

Τεµ. 1000 0,12€ 120,00€ 27,60€ 147,60€ 

38.  

Φάκελοι αλληλογραφίας, 
άσ̟ροι µε αυτοκόλλητη ταινία 
και τριχρωµία σήµατος Κ.Ε.Π., 
διάσταση 20 εκ. Χ 28 εκ.    

Τεµ. 1000 0,13€ 130,00€ 29,90€ 159,90€ 

39.  

Φάκελοι αλληλογραφίας, 
άσ̟ροι µε αυτοκόλλητη ταινία 
και τριχρωµία σήµατος Κ.Ε.Π., 
διάσταση 26 εκ. Χ 35,5 εκ.    

Τεµ. 1000 0,14€ 140,00€ 32,20€ 172,20€ 

40.  

Φάκελοι αλληλογραφίας, 
άσ̟ροι µε αυτοκόλλητη ταινία 
και τριχρωµία σήµατος Κ.Ε.Π., 
διάσταση 45εκ. Χ 36,5 εκ.    

Τεµ. 500 0,38€ 190,00€ 43,70€ 233,70€ 

 

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν πρόσφορα για ένα η περισσότερα είδη αλλά και για 

το σύνολο των προς προμήθεια ειδών όπως ορίζονται ανωτέρω.  

Οι προσφορές, με ποινή αποκλεισμού, πρέπει να καλύπτουν όλες τις ποσότητες κάθε είδους που 

συμμετέχουν. 
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ΑΡΘΡΟ 2
ο
 - Συμβατικά Τεύχη 

 

Τα τεύχη δηµο̟ράτησης ̟ου α̟οτελούν τα συµβατικά στοιχεία της ̟ροµήθειας είναι : α) η 
̟αρούσα ̟ροκήρυξη, β) η τεχνική έκθεση γ) η τεχνική ̟εριγραφή - ενδεικτικός ̟ροϋ̟ολογισµός δ) 
τα υ̟οδείγµατα.  

 

Άρθρο 3 

Τα ̟ροσφερόµενα είδη ̟ρέ̟ει να ̟ληρούν τις ̟ροδιαγραφές ̟ου εγκρίθηκαν µε την α̟όφαση της 
Οικονοµικής  Ε̟ιτρο̟ής του ∆ήµου Χανίων. 

 

Άρθρο 4 -Ηµεροµηνία και Τό̟ος ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί στα γραφεία του ∆ήµου Χανίων, Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης τ.κ.73 
135, στις 27/11/2014 ηµέρα Πέµ̟τη και α̟ό ώρα 11,00 ̟.µ. έως 11,30̟.µ. (ώρα λήξης ε̟ίδοσης 
̟ροσφορών) ενώ̟ιον της αρµόδιας  ε̟ιτρο̟ής διαγωνισµού . 

 

Άρθρο 5- Κατάθεση  Προσφορών 

Οι ̟ροσφορές µ̟ορεί να κατατίθενται ή να α̟οστέλλονται ταχυδροµικά (Οδός Κυδωνίας, αριθµός 
29, Τ.Κ. 73135 Χανιά) ή και µε ο̟οιοδή̟οτε άλλο τρό̟ο µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι θα έχουν φθάσει 
στην Υ̟ηρεσία µας µέχρι και την ̟ροηγούµενη εργάσιµη ηµέρα του διαγωνισµού. Οι εν λόγω 
̟ροσφορές ̟ρωτοκολλούνται έτσι ώστε να α̟οδεικνύεται η ηµεροµηνία ̟αραλαβής.                          
Οι ταχυδροµικές ̟ροσφορές ̟αραδίδονται στην Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού.  

Προσφορές ̟ου ̟εριέρχονται στο ∆ήµο µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο ̟ριν α̟ό τη διενέργεια του 
διαγωνισµού δεν α̟οσφραγίζονται, αλλά ̟αραδίδονται στην Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών 
̟ριν τη λήξη της ̟ροθεσµίας ̟ου καθορίζεται α̟ό τη διακήρυξη, ̟ροκειµένου να 
α̟οσφραγισθούν µαζί µε τις άλλες ̟ου κατατέθηκαν µε την ̟ροαναφερόµενη διαδικασία. 

Οι ̟ροσφορές µ̟ορεί ε̟ίσης να κατατίθενται α̟' ευθείας στην ε̟ιτρο̟ή διαγωνισµού την ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισµού και α̟ό ώρα 11,00 µέχρι 11,30 (ώρα λήξης ε̟ίδοσης ̟ροσφορών)  

Προσφορές ̟ου κατατίθενται εκ̟ρόθεσµα δεν γίνονται δεκτές. 

   

Άρθρο 6- ∆εκτοί στο ∆ιαγωνισµό 

Στο διαγωνισµό µ̟ορούν να συµµετάσχουν φυσικά και νοµικά ̟ρόσω̟α καθώς και ενώσεις 
̟ροµηθευτών, εφόσον γι' αυτές συντρέχουν οι ̟ροϋ̟οθέσεις του άρθρου 8 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

 

Άρθρο 7- ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής  

Οι ενδιαφερόµενοι ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλουν γρα̟τή ̟ροσφορά ̟ρος την ε̟ιτρο̟ή, έως την ανωτέρω 
̟ροθεσµία, συνοδευόµενη α̟ό τα εξής δικαιολογητικά ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού : 

α. Πιστο̟οιητικό του οικείου Ε̟ιµελητηρίου, ̟ου θα έχει εκδοθεί έξι (6) το ̟ολύ µήνες ̟ριν α̟ό 
την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, ̟ερί εγγραφής του σ΄αυτό. 

β. Βεβαίωση µη οφειλής α̟ό το ∆ηµοτικό Ταµείο Χανίων. 

γ. Υ̟εύθυνη δήλωση της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ό̟ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση 
γνησίου υ̟ογραφής, ̟ερί α̟οδοχής των όρων της διακήρυξης, η ο̟οία ν’ αναφέρει ότι :  

- έλαβαν  γνώση των γενικών, ειδικών όρων της διακήρυξη και των λοι̟ών τευχών του 
διαγωνισµού, τους ο̟οίους α̟οδέχονται  ̟λήρως, ό̟ως και των διατάξεων ̟ου διέ̟ουν τους 
∆ιαγωνισµούς των ΟΤΑ , ̟ερί διάρκειας ισχύς ̟ροσφοράς 120 ηµερών και ότι η ̟ροσφερόµενη 
τιµή ισχύει µέχρι την ολοκλήρωση της ̟ροµήθειας. 

- ότι δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκηµα σχετικό µε την ε̟αγγελµατική τους δραστηριότητα, ότι 
δεν τελούν υ̟ό ̟τώχευση, εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση, ότι δεν 
υφίστανται νοµικοί ̟εριορισµοί λειτουργίας της ε̟ιχείρησης και τέλος ότι δεν έχει α̟οκλεισθεί η 
συµµετοχή τους α̟ό διαγωνισµούς του δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α. 

δ. Υ̟εύθυνη δήλωση της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ό̟ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση 
γνησίου υ̟ογραφής, ̟ου θα αναφέρει ότι τα έντυ̟α θα είναι όµοια σε χαρτί και χρώµα, 
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γραµµατοσειρά, µέγεθος εντύ̟ου κτλ. µε αυτό των υ̟οδειγµάτων καθώς και τον αριθµό ηµερών 
̟αράδοσης α̟ό την υ̟ογραφή του συµφωνητικού.  

ε. Υ̟εύθυνη δήλωση της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ό̟ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση 
γνησίου υ̟ογραφής, ̟ου θα αναφέρει ότι τα είδη  θα είναι αρίστης ̟οιότητας και ότι σε 
̟ερί̟τωση ̟ου υ̟άρξει ο̟οιοδή̟οτε ̟ρόβληµα στη χρησιµο̟οίηση τους α̟ό τον ∆ήµο 
Χανίων -αν η βλάβη δεν οφείλεται σε κακή χρήση-  έως και έξι µήνες µετά την ̟αραλαβή, ο 
̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται στην αντικατάσταση τους  µε άλλα καλύτερης ̟οιότητας. 

 

Οι υ̟εύθυνες δηλώσεις ̟ρέ̟ει να φέρουν ηµεροµηνία ίδια µε την ηµεροµηνία κατάθεσης της 
̟ροσφοράς στην ε̟ιτρο̟ή ή της α̟οστολής µε ταχυδροµική υ̟ηρεσίας.  

 

στ. Εφόσον οι ̟ροµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντι̟ρόσω̟ο τους, υ̟οβάλλουν µαζί 
µε την ̟ροσφορά συµβολαιογραφικό ̟ληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρηµένη για το 
γνήσιο της υ̟ογραφής του εκ̟ροσω̟ούµενου α̟ό ο̟οιαδή̟οτε αρµόδια αρχή. 
 
ζ. Σε ̟ερί̟τωση νοµικού ̟ροσώ̟ου είναι α̟αραίτητο να υ̟οβληθούν µε τη ̟ρόσφορα και τα 
κατά ̟ερί̟τωση νοµιµο̟οιητικά έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκ̟ροσώ̟ησης. 
 

• Οι συνεταιρισµοί οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού, ό̟ως 
τρο̟ο̟οιηµένο ισχύει, νόµιµα δηµοσιευµένων. 

 

• Οι Ο.Ε, Ε.Ε.  οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν 
τρο̟ο̟οιήσεων του µέχρι σήµερα, νόµιµα δηµοσιευµένων ̟ου φέρουν την  σφραγίδα του 
Γ.Ε.Μ.Η. 

 

• Οι Ε.Π.Ε.  οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του καταστατικού και των τυχόν 
τρο̟ο̟οιήσεων του µέχρι σήµερα, νόµιµα δηµοσιευµένων ̟ου φέρουν την  σφραγίδα του 
Γ.Ε.Μ.Η., µαζί µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε).. 

 

• Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν αντίγραφο του ισχύοντος σήµερα εναρµονισµένου σε 
ενιαίο  κείµενο µετά την τελευταία τρο̟ο̟οίηση καταστατικού, ό̟ως έχει κατατεθεί στην 
αρµόδια διοικητική αρχή (Γ.Ε.Μ.Η.), µαζί µε τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε) στα 
ο̟οία έχουν δηµοσιευτεί η σύσταση της εταιρείας και οι τρο̟ο̟οιήσεις του καταστατικού, 
καθώς και το ΦΕΚ (τ. Α.Ε και Ε.Π.Ε)  στο ο̟οίο έχει δηµοσιευτεί η συγκρότηση του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. Πρακτικό ∆.Σ. ̟ερί έγκρισης συµµετοχής και εκ̟ροσώ̟ησης στο 
συγκεκριµένο διαγωνισµό. 

 

• Σε όσες ̟ερι̟τώσεις δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία δηµοσιότητας αρκεί η ̟ροσκόµιση 
ανακοίνωσης της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχή για την υ̟οβολή ̟ρος 
καταχώριση των σχετικών στοιχείων στο Ειρηνοδικείο ή Γ.Ε.Μ.Η., µαζι µε τα στοιχεία 
αυτά.    

 
 

Για  όλες  τις  ̟ιο  ̟άνω  ̟ερι̟τώσεις  θα  ̟ρέ̟ει  ε̟ίσης  να  υ̟οβληθεί  και ̟ρόσφατη  (τελευταίου  
τριµήνου) βεβαίωση  της  αρµόδιας  κατά  ̟ερί̟τωση διοικητικής αρχής (Γ.Ε.ΜΗ.), για Ο.Ε, Ε.Ε., 
Ε.Π.Ε. και Α.Ε. ή  δικαστικής  αρχής (ειρηνοδικείο), για συνεταιρισµούς,  α̟ό  την  ο̟οία  να  
̟ροκύ̟τουν  οι  τυχόν µεταβολές ̟ου έχουν ε̟έλθει στο νοµικό ̟ρόσω̟ο για Ο.Ε, Ε.Ε., Ε.Π.Ε., 
Α.Ε. και συνεταιρισµούς  και τα όργανα διοίκησης για Α.Ε.. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η βεβαίωση του 
Γ.Ε.ΜΗ. καλύ̟τει µέρος του χρόνου ζωής του νοµικού ̟ροσώ̟ου, να ̟ροσκοµιστεί και η 
βεβαίωση της ̟ρώην αρµόδιας κατά ̟ερί̟τωση διοικητικής αρχής ή  δικαστικής  αρχής για τον 
υ̟όλοι̟ο χρόνο. 
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Εάν σε κά̟οια χώρα δεν εκδίδονται τα ̟αρα̟άνω ̟ιστο̟οιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύ̟τουν 
όλες τις ̟αρα̟άνω ̟ερι̟τώσεις, µ̟ορούν να αντικατασταθούν α̟ό ένορκη βεβαίωση του 
̟ροµηθευτή ̟ου γίνεται ενώ̟ιον ∆ικαστικής ή ∆ιοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου.  
Για τους ̟ροµηθευτές, ̟ου στη χώρα τους δεν ̟ροβλέ̟εται α̟ό το νόµο ένορκη βεβαίωση, αυτή 
µ̟ορεί να αντικατασταθεί µε υ̟εύθυνη δήλωση, αρµοδίως θεωρηµένη για το γνήσιο της 
υ̟ογραφής του δηλούντος. 
 
Τα δικαιολογητικά που είναι συντεταγμένα σε ξένη γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση από τον δικηγορικό σύλλογο ή από το Υπουργείο Εξωτερικών. 

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α'/26-03-2014) “καταργείται, εφεξής, η 
υ̟οχρέωση υ̟οβολής ̟ρωτοτύ̟ων ή ε̟ικυρωµένων αντιγράφων  των εγγράφων ̟ου έχουν εκδοθεί α̟ό τις 
δηµόσιες υ̟ηρεσίες και τους φορείς ̟ου υ̟άγονται στη συγκεκριµένη ρύθµιση”. 

Συνε̟ώς γίνονται α̟οδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των ̟ρωτοτύ̟ων εγγράφων ̟ου εκδόθηκαν 
α̟ό τις υ̟ηρεσίες και τους φορείς της ̟ερ. α, ̟αραγρ. 2, άρθρου 11 του κώδικα διοικητικής 
διαδικασίας ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

Αντίστοιχα, γίνονται α̟οδεκτά τα α̟λά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, 
εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν ε̟ικυρωθεί αρχικά α̟ό δικηγόρο καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα α̟ό τα ̟ρωτότυ̟α όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση α̟ό τις υ̟ηρεσίες 
και τους φορείς ̟ου εµ̟ί̟τουν στη ρύθµιση. 

Ε̟ίσης γίνονται α̟οδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδα̟ών εγγράφων, υ̟ό την 
̟ροϋ̟όθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν ε̟ικυρωθεί ̟ρωτίστως α̟ό δικηγόρο.  

Περαιτέρω, µε τις ανωτέρω διατάξεις, καταργείται η υ̟οβολή α̟λών αντιγράφων εγγράφων, 
συνοδευόµενων α̟ό την υ̟εύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/1986, στην ο̟οία ο ενδιαφερόµενος 
βεβαίωνε την ακρίβεια των στοιχείων.  

Ωστόσο, ο ∆ήµος Χανίων οφείλει να διενεργεί δειγµατολη̟τικό έλεγχο, ανά τρίµηνο, σε ̟οσοστό 
τουλάχιστον ̟έντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων ̟ου έχουν κατατεθεί. Και 
τούτο ε̟ειδή η υ̟οβολή α̟λών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, στο ̟λαίσιο µιας διοικητικής ή 
άλλης διαδικασίας, ε̟έχει θέση υ̟εύθυνης δήλωσης του ̟ολίτη ή της ε̟ιχείρησης, ̟ερί της 
ακρίβειας και εγκυρότητας των υ̟οβαλλόµενων φωτοαντιγράφων, εξισώνεται δηλαδή ουσιαστικά 
µε την υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986. 

Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο 

επιβάλλονται οι κυρώσεις του Ν. 1599/1986 ή άλλες ποινικές κυρώσεις, αλλά ανακαλείται αμέσως και 

η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά. 

 

Ο ∆ήµος Χανίων ε̟ιφυλάσσεται να ζητήσει ο̟οιοδή̟οτε α̟ό τα δικαιολογητικά ̟ου αναφέρονται 
στο άρθρο 7 και 9, ̟αρ. 2 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., εφόσον το κρίνει αναγκαίο. 

 

Άρθρο 8  

Τα ̟ροσφερόµενα είδη ̟ρέ̟ει να είναι σύµφωνα µε   τις  ̟ροδιαγραφές ̟ου ̟εριγράφονται στην 
τεχνική ̟εριγραφή και οι ο̟οίες α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσας. Οι 
ενδιαφερόµενοι θα ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά να λάβουν γνώση των υ̟οδειγµάτων εντύ̟ων ̟ου 
βρίσκονται στο γραφείο Προµηθειών. 

 

Άρθρο 9- Υ̟οβολή Προσφορών 

Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, µε ̟οινή α̟οκλεισµού, µέσα σε καλά 
σφραγισµένο κυρίως φάκελο, ό̟ου έξω α̟’ αυτόν θα αναγράφονται ευκρινώς µε κεφαλαία 
γράµµατα: 

α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

β) ο ̟λήρης τίτλος του ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

γ) ο αριθµός και ο τίτλος της διακήρυξης  

δ) η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
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ε) τα στοιχεία του α̟οστολέα  

Προσφορές  ̟ου  υ̟οβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται δεκτές.  

Μέσα στον κυρίως φάκελο ̟ροσφοράς  το̟οθετούνται µε ̟οινή α̟οκλεισµού  : 

Α) όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά σύµφωνα µε το άρθρο 5 της ̟αρούσας διακήρυξης. 

Β) καλά σφραγισµένο υ̟οφάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» Μέσα στον 
φάκελο αυτό θα ̟εριέχεται η οικονοµική ̟ροσφορά του διαγωνιζόµενου σε δύο (2) αντίγραφα. 
Στην τιµή θα  ̟εριλαµβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση για την 
̟αράδοση στον τό̟ο και µε τρό̟ο ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟αρούσα διακήρυξη .  

Α̟' έξω ο φάκελος θα γράφει ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα τα ίδια στοιχεία µε εκείνα του 
κυρίως φακέλου. 

Οι ̟ροσφορές ̟ρέ̟ει να υ̟ογράφονται α̟ό τους ίδιους τους διαγωνιζόµενους ή τους νοµίµους 
εκ̟ροσώ̟ους τους. Η ̟ροσφορά της ένωσης ̟ροµηθευτών υ̟ογράφεται είτε α̟ό όλα τα µέλη της 
ένωσης είτε α̟ό εκ̟ρόσω̟ο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό ̟ληρεξούσιο.  
 

Τα δε δικαιολογητικά ̟ου είναι συντεταγµένα σε ξένη γλώσσα να συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη 
µετάφραση α̟ό τον δικηγορικό σύλλογο ή α̟ό το Υ̟ουργείο Εξωτερικών. 

 

Άρθρο 10- Περιεχόµενο των Τιµών  

Η ̟ροσφερόµενη τιµή θα είναι σταθερή και αµετάβλητη για όλη την διάρκεια της ̟ροµήθειας, θα 
εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και θα ̟εριλαµβάνει τις υ̟έρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση 
για ̟αράδοση των υλικών ελεύθερων σε χώρο ̟ου θα ορίσει η ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής του ∆ήµου.  

Η τιµή θα αναγράφεται αριθµητικώς και ολογράφως και θα δίνεται ανά µονάδα ως εξής: 

α. Τιµή µε κρατήσεις (οι ο̟οίες θα βαρύνουν τον ̟ροµηθευτή), χωρίς ΦΠΑ. 

β. Ποσοστό ΦΠΑ (ε̟ί τοις εκατό) στο ο̟οίο υ̟άγεται το είδος. 

Για τη σύγκριση των ̟ροσφορών λαµβάνεται υ̟' όψη η τιµή µε κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ. 

Ο ανάδοχος υ̟όκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις 
̟ου θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας του διαγωνισµού, ̟λην του Φ.Π.Α. ο ο̟οίος 
βαρύνει το ∆ήµο. 

 

Άρθρο 11 

Γίνονται δεκτές εναλλακτικές ̟ροσφορές α̟ό τον ίδιο διαγωνιζόµενο . 

Αντι̟ροσφορές δεν γίνονται  δεκτές και εφόσον υ̟άρξουν α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες. 

 

Άρθρο 12- Ισχύς Προσφορών  

Οι ̟ροσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους ̟ροµηθευτές για χρονικό διάστηµα 120 ηµερών, το 
ο̟οίο υ̟ολογίζεται α̟ό την ε̟οµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορές ̟ου 
δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες. 

 

Άρθρο 13- Αξιολόγηση Προσφορών 

Η αξιολόγηση των  ̟ροσφορών θα γίνει α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή του ∆ήµου. Ανάδοχος της 
̟ροµήθειας  κηρύσσεται  αυτός ̟ου θα ̟ροσφέρει τη χαµηλότερη τιµή ανά είδος και η  ̟ροσφορά 
του είναι σύµφωνη µε τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών ̟ροδιαγραφών. 

Εάν ̟ερισσότεροι του ενός ̟ροσφέρουν την ίδια τιµή, διενεργείται κλήρωση µεταξύ τους.  

 

Άρθρο 14- Εγγυητικές ε̟ιστολές  

 

1.Φορείς έκδοσης εγγυήσεων 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται α̟ό ̟ιστωτικά ιδρύµατα ̟ου λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της 
Ευρω̟αϊκής Ένωσης ή του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµ̟ορίου, ̟ου κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 
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(Α' 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό.  
Μ̟ορούν, ε̟ίσης, να εκδίδονται α̟ό το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να ̟αρέχονται µε γραµµάτιο 
του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε ̟αρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηµατικού ̟οσού. (άρθρο 157 ̟αρ.4 του Ν.4281/2014)  

 

2.Εγγυήση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

Ο ̟ροµηθευτής  στον ο̟οίο θα γίνει η κατακύρωση της ̟ροµήθειας, υ̟οχρεούται να καταθέσει 
κατά την υ̟ογραφή της σύµβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ̟οσό ίσο µε το 5% της συνολικής 
συµβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατα̟ί̟τει στην ̟ερί̟τωση 
̟αράβασης των όρων της σύµβασης, ό̟ως αυτή ειδικότερα ορίζει. (άρθρο 157 παρ.1β του Ν.4281/2014) 

 

 Άρθρο 15- Χρόνος-Τό̟ος  Παραδόσεως 

Τα είδη  θα ̟αραδοθούν µέσα σε δύο (2)  µήνες στις α̟οθήκες του ∆ήµου ή σε χώρο ̟ου θα 
υ̟οδείξει η αρµόδια υ̟ηρεσία του ∆ήµου Χανιών, κατό̟ιν συνεννόησης µε ευθύνη, µέριµνα και 
δα̟άνη του ̟ροµηθευτή. Ο ̟ροµηθευτής υ̟οχρεούται να ειδο̟οιεί το ∆ήµο, το χώρο υ̟οδοχής 
των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών και την Ε̟ιτρο̟ή Παραλαβής, για την ηµέρα και ώρα ̟ου ̟ροτίθεται 
να ̟αραδώσει τα ̟ρος ̟ροµήθεια είδη τουλάχιστον ̟έντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

 

Άρθρο 16- Οριστική Παραλαβή 

 Η οριστική ̟οσοτική και ̟οιοτική ̟αραλαβή των ειδών θα γίνει α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή 
ύστερα α̟ό µακροσκο̟ικό έλεγχο, µέσα σε χρόνο 30 ηµερών µετά α̟ό κάθε ̟αράδοση του. 

 

Άρθρο 17-Πληρωµή 

Η αξία της ̟οσότητας ̟ου ̟αραλαµβάνεται κάθε φορά θα καταβάλλεται µέσα σε χρόνο 30 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ του τιµολογίου µετά των σχετικών 
δικαιολογητικών ̟ληρωµής και την ολοκλήρωση όλων των α̟αιτούµενων α̟ό την κείµενη 
νοµοθεσία ελέγχων και διαδικασιών. 

Εφόσον δεν θα υ̟άρχουν νοµικά κολλήµατα και αφού γίνει ο ̟ρολη̟τικός έλεγχος α̟ό τον 
ε̟ίτρο̟ο του ελεγκτικού συνεδρίου, σύµφωνα µε τον Ν. 3202/2003. 

Ο Προµηθευτής κατά την ̟ληρωµή του τιµήµατος υ̟όκειται στις κατά ̟ερί̟τωση νόµιµες 
κρατήσεις. 

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ̟ληρωµή του συµβασιούχου καθυστερήσει α̟ό την αναθέτουσα αρχή τριάντα 
(30) ηµέρες µετά την υ̟οβολή του τιµολογίου ̟ώλησης α̟ό αυτήν, η αναθέτουσα αρχή 
(οφειλέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1, ̟αρ. Ζ, υ̟ο̟αράγραφος Ζ.5 του Νόµου 
4152/2013 "Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.02.2011 για την 
κατα̟ολέµηση των καθυστερήσεων ̟ληρωµών στις εµ̟ορικές συναλλαγές", καθίσταται 
υ̟ερήµερος και οφείλει τόκους χωρίς να α̟αιτείται όχληση α̟ό τον συµβασιούχο. Ε̟ισηµαίνεται 
ότι η υ̟οβολή του τιµολογίου ̟ώλησης δεν µ̟ορεί να γίνει ̟ρο της ηµεροµηνίας εκδόσεως του 
̟ρωτοκόλλου οριστικής ̟οιοτικής και ̟οσοτικής ̟αραλαβής. 

 

Άρθρο 18- Ε̟ανάληψη ∆ιαγωνισµού 

Σε ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία τα α̟οτελέσµατα του διαγωνισµού κριθούν ασύµφορα για τον 
∆ήµο, ο διαγωνισµός µ̟ορεί  να µαταιωθεί ή να ε̟αναληφθεί µε έγγραφες ̟ροσφορές µετά α̟ό 
νεότερη ̟ρόσκληση, αφού ειδο̟οιηθούν ιδιαίτερα αυτοί ̟ου συµµετείχαν στον ̟ροηγούµενο 
διαγωνισµό. 

Ε̟ίσης ο ∆ήµος Χανίων διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει τον ̟αρόντα διαγωνισµό ο̟οτεδή̟οτε 
κρίνει και σε ο̟οιοδή̟οτε στάδιο, αζηµίως δι΄αυτόν. 
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Άρθρο 19-Κρατήσεις 

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα µεταφοράς και ̟αράδοσης, οι δα̟άνες δηµοσίευσης του 
διαγωνισµού  και όλες οι νόµιµες κρατήσεις. 

 

Άρθρο 20-Νοµικό Πλαίσιο 

Για κάθε θέµα ̟ου δεν ρυθµίζεται α̟ό την ̟αρούσα α̟όφαση έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του 
νόµου 2286/95 και της Α̟όφασης του Υ̟ουργού Εσωτερικών 11389/93, ό̟ως ισχύουν. 

 

Άρθρο 21-∆ηµοσίευση 

Περίληψη της ̟αρούσας θα δηµοσιευτεί στις εφηµερίδες κατά τα νόµιµα και θα αναρτηθεί στον 
̟ίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου. 

 

Άρθρο 22 -Πληροφορίες  

Την ̟αρούσα θα ̟αραλαµβάνουν οι ενδιαφερόµενοι α̟ό το Γραφείο Προµηθειών του ∆ήµου 
Χανίων δ/νση Κυδωνίας 29 Χανιά τηλ 28213 41763  ή α̟ό το website του ∆ήµου Χανίων 
www.chania.gr 

                                                      

Χανιά     12/11/2014 

 

O ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

 

 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 


