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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- 
ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ, ΣΑΚΚΩΝ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙ∆ΩΝ  
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ. 
  
 
Προϋ̟ολογισµός: 100.892,13€ (µε ΦΠΑ) 
Χρηµατοδότηση: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 
 
 
 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1O: Αντικείµενο της ̟ροµήθειας. 
 
Η ̟αρούσα Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων αφορά την ̟ροµήθεια ειδών καθαριότητας – ευ̟ρε̟ισµού, 
σάκων α̟ορριµµάτων και λοι̟ών αναλώσιµων ειδών Παντο̟ωλείου  για τις ανάγκες των υ̟ηρεσιών 
του ∆ήµου Χανίων και των νοµικών του ̟ροσώ̟ων (∆ηµοτική Ε̟ιχείρηση Ύδρευσης -  Α̟οχέτευσης 
Χανίων  (∆.Ε.Υ.Α.Χ), Κοινωφελής Ε̟ιχείρηση Πολιτισµού και Περιβάλλοντος ∆ήµου Χανίων- Κέντρο 
Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου (Κ.Ε.ΠΕ.∆Η.Χ.-ΚΑΜ), ΚΥ∆ΩΝ ∆ηµοτική Ανώνυµη Εταιρεία 
εκµετάλλευσης σταθµού αυτοκίνητων,  ∆ηµοτικός Οργανισµός Κοινωνικής Πολίτικης και ̟αιδείας 
(∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.), ∆ηµοτικό Γηροκοµείο Χανίων, ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2O: Ισχύουσες διατάξεις. 
 

Η ̟ροµήθεια των ειδών καθαριότητας - ευ̟ρε̟ισµού, σάκων α̟ορριµµάτων και λοι̟ών αναλώσιµων 
ειδών ̟αντο̟ωλείου  θα ̟ραγµατο̟οιηθεί σύµφωνα µε : 
 

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

2. Την υ̟’ αρ. 11389(ΦΕΚ 185Β’/1993) α̟όφασης του Υ̟. Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ). 
3. Τον Ν. 3463/2006 Νέος ∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας. 
4. Τον Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωµένης ∆ιοίκησης –   

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

240 12/12/2012 Τεύχος Α' και κυρώθηκε µε το Ν.4111/2013(ΦΕΚ Τεύχος Α 18) για την 
̟ραγµατο̟οίηση της διαδικασίας ανάδειξης ̟ροµηθευτών - χορηγητών για τα είδη ̟ου 
αναφέρονται στο άρθρο 41 του ΕΚΠΟΤΑ α̟ό τους οικείους ∆ήµους.  

6. Την αριθ. 3/11543/26-03-2013 Εγκύκλιο του Υ̟ουργείου Εσωτερικών ̟ερί ανάδειξης 
̟ροµηθευτών – χορηγητών ̟ροµηθειών των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών 
τους ̟ροσώ̟ων, των Περιφερειών, των Ιδρυµάτων και των νοµικών τους ̟ροσώ̟ων, καθώς και 
των συνδέσµων ΟΤΑ α' και β' βαθµού. 

7. Το άρθρο 1, ̟αράγραφος Ζ:  «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.02.2011 για την κατα̟ολέµηση των καθυστερήσεων ̟ληρωµών στις εµ̟ορικές συναλλαγές», του 
Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 Τεύχος Α' ).  
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ΑΡΘΡΟ 3O:  Τεύχη δηµο̟ράτησης. 
 
Τα τεύχη δηµο̟ράτησης τα ο̟οία α̟οτελούν και συµβατικά τεύχη της ̟ροµήθειας είναι τα εξής:  
Α) ∆ιακήρυξη. 
Β) Γενική και Ειδική Συγγραφή Υ̟οχρεώσεων.  
Γ) Τεχνική Έκθεση. 
∆)Τεχνικές Προδιαγραφές 
Ε) Ενδεικτικός Προϋ̟ολογισµός 
ΣΤ) Παραρτήµατα Α, Β, Γ  
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο : Προϋ̟ολογισµός - Χρηµατοδότηση της ̟ροµήθειας- Αντικείµενο Προµήθειας. 

 
1. Η συνολική ̟ροµήθεια των ειδών καθαριότητας - ευ̟ρε̟ισµού, σάκων α̟ορριµµάτων και λοι̟ών  
αναλώσιµων ειδών Παντο̟ωλείου ̟ροϋ̟ολογίσθηκε στο ̟οσό των 82.026,12 ευρώ και ε̟ι̟λέον Φ.Π.Α. 
23% 18.866,01 ευρώ, δηλαδή σύνολο 100.892,13 ευρώ. 
 
2. Η δα̟άνη της ̟ροµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί α̟ό ίδιους ̟όρους του ∆ήµου Χανίων και των 
Νοµικών του Προσώ̟ων και θα βαρύνει  τις ̟ιστώσεις του ̟ροϋ̟ολογισµού εξόδων του ∆ήµου 
Χανιών (Κ.Α. 20-6633.001, Κ.Α 20-6634.003, Κ.Α 20-6634.004) καθώς και τους  ̟ροϋ̟ολογισµούς 
εξόδων των Νοµικών  Προσώ̟ων: ∆.Ε.Υ.Α.Χ.(Κ.Α. 6282.00), Κ.Ε.Π.ΠΕ.∆Η.Χ.-ΚΑΜ ( Κ.Α. 64.08.01.00, 
64.08.01.01, 64.08.01.02, 64.08.01.03), ΚΥ∆ΩΝ Α.Ε ( Κ.Α 82.03), ∆.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 ), ∆ηµοτικού Γηροκοµείου Χανίων (Κ.Α. 
10-6634), ∆ηµοτική Πινακοθήκη Χανίων (Κ.Α.00-6495) του οικ. έτους 2013 και 2014. 
 
3. Ειδικότερα η ̟ροµήθεια αφορά τις εξής οµάδες ανά φορέα ̟ροµήθειας : 
 

  ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
 
ΟΜΑ∆Α 1: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ- Ειδή καθαριότητας, ευ̟ρε̟ισµού, σακών α̟ορριµµάτων και λοι̟ών 

αναλώσιµων ειδών   ̟αντο̟ωλείου. 

Ενδεικτικός ̟ροϋ̟ολογισµός 16.374,61€, ̟λέον ΦΠΑ 23% 3.766,16€, σύνολο 20.140,77€  

ΟΜΑ∆Α 2: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ- Ειδή καθαριότητας, ευ̟ρε̟ισµού, σακών α̟ορριµµάτων και λοι̟ών 

αναλώσιµων ειδών   ̟αντο̟ωλείου. 

Ενδεικτικός ̟ροϋ̟ολογισµός  5.220,00€, ̟λέον ΦΠΑ 23% 1.200,60€, σύνολο 6.420,60€  

ΟΜΑ∆Α 3: ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ- Ειδή καθαριότητας, ευ̟ρε̟ισµού, σακών α̟ορριµµάτων και λοι̟ών 

αναλώσιµων ειδών   ̟αντο̟ωλείου. 

Ενδεικτικός ̟ροϋ̟ολογισµός  3.127,18€, ̟λέον ΦΠΑ 23% 719,25€, σύνολο 3.846,13€  

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :  ∆.Ε.Υ.Α.Χ. 
 
ΟΜΑ∆Α 4: ∆.Ε.Υ.Α.Χ.- Ειδή καθαριότητας, ευ̟ρε̟ισµού σακών α̟ορριµµάτων και λοι̟ών 

αναλώσιµων ειδών   ̟αντο̟ωλείου. 

 Ενδεικτικός ̟ροϋ̟ολογισµός  2.540,16€, ̟λέον ΦΠΑ 23% 584,24€, σύνολο 3.124,40€ 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :   Κ.Ε.ΠΕ.∆Η.Χ.-Κ.Α.Μ. 
 
ΟΜΑ∆Α 5: Κ.Ε.ΠΕ.∆Η.Χ-ΚΑΜ - Ειδή καθαριότητας, ευ̟ρε̟ισµού και σακών α̟ορριµµάτων και 

λοι̟ών αναλώσιµων ειδών    ̟αντο̟ωλείου. 
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 Ενδεικτικός ̟ροϋ̟ολογισµός  7.732,39€, ̟λέον ΦΠΑ 23% 1.778,45€, σύνολο 9.510,84 € 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  : ΚΥ∆ΩΝ Α.Ε. 
 

Οµάδα 6: ΚΥ∆ΩΝ Α.Ε .-  Ειδή καθαριότητας, ευ̟ρε̟ισµού και σακών α̟ορριµµάτων και λοι̟ών 

αναλώσιµων ειδών    ̟αντο̟ωλείου. . 

 Ενδεικτικός ̟ροϋ̟ολογισµός  650,68€, ̟λέον ΦΠΑ 23% 149,66€, σύνολο 800,34   

 

ΦΟΡΕΑΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 

 
ΟΜΑ∆Α 7: ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π - Ειδή καθαριότητας, ευ̟ρε̟ισµού και σακών α̟ορριµµάτων και λοι̟ών 

αναλώσιµων ειδών    ̟αντο̟ωλείου. 

 Ενδεικτικός ̟ροϋ̟ολογισµός  17.882,52€, ̟λέον ΦΠΑ 23% 4.112,98€, σύνολο 21.995,50€ 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
 
ΟΜΑ∆Α 8: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ - Ειδή καθαριότητας και ευ̟ρε̟ισµού και 

λοι̟ών αναλώσιµων ειδών  ̟αντο̟ωλείου. 

 Ενδεικτικός ̟ροϋ̟ολογισµός  27.814,30€, ̟λέον ΦΠΑ 23% 6.397,29€, σύνολο 34.211,59€  

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ  ΧΑΝΙΩΝ  
 

ΟΜΑ∆Α  9: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ - Ειδή καθαριότητας και ευ̟ρε̟ισµού και 

λοι̟ών αναλώσιµων ειδών  ̟αντο̟ωλείου.   

Ενδεικτικός ̟ροϋ̟ολογισµός  684,28€, ̟λέον ΦΠΑ 23% 157,38€, σύνολο 841,66€  

 

Αναλυτικά τα ειδή, οι ̟οσότητες και οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές τους αναφέρονται στα συνηµµένα 
τεύχη «Τεχνική έκθεση- Τεχνικές ̟ροδιαγραφές –Ενδεικτικός ̟ροϋ̟ολογισµός» ̟ου α̟οτελούν 
ανα̟όσ̟αστα µέρη της ̟αρούσας. 
 
Οι συµµετέχοντες  έχουν δικαίωµα να υ̟οβάλουν ̟ρόσφορα σε µια ή σε ̟ερισσότερες οµάδες των 
̟ρος ̟ροµήθεια ειδών  ό̟ως ορίζονται ανωτέρω. Η ̟ρόσφορα, µε ̟οινή α̟οκλεισµού, ̟ρέ̟ει να 
καλύ̟τει όλα τα ειδή και τις ̟οσότητες κάθε οµάδας, µε αντίστοιχη κατάθεση εγγυητικής ε̟ιστολής. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο : Τρό̟ος Ανάθεσης Προµήθειας. 
 
Η ̟ροµήθεια θα γίνει µε ανοικτό δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό, µε κριτήριο κατακύρωσης τη 
χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα  για τις ̟ροσφορές ̟ου ̟ληρούν τους όρους της διακήρυξης, της γενικής 
και ειδικής συγγραφής υ̟οχρεώσεων, των τεχνικών ̟ροδιαγραφών και των λοι̟ών τευχών 
διαγωνισµού. 
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ΑΡΘΡΟ 6O: Εγγυήσεις 

 

Οι κατωτέρω αναφερόµενες εγγυήσεις εκδίδονται α̟ό ̟ιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά ̟ρόσω̟α 
̟ου λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε το νόµο α̟ό 
τον ο̟οίο διέ̟ονται, το δικαίωµα αυτό. Οι εγγυητικές ε̟ιστολές ̟ου είναι γραµµένες σε ξένη γλώσσα 
̟ρέ̟ει να συνοδεύονται α̟ό ε̟ίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα διαφορετικά θα 
α̟ορρί̟τονται.  
Σε ̟ερί̟τωση διαφωνίας στη µετάφραση, θα ε̟ικρατεί η ελληνική διατύ̟ωση. Μ̟ορεί ε̟ίσης οι 
εγγυήσεις να ̟αρέχονται και µε γραµµάτια του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων για 
̟αρακατάθεση σ' αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ̟οσού. 
Στις εγγυήσεις, ανεξάρτητα α̟ό το όργανο ̟ου τις εκδίδει και τον τύ̟ο ̟ου ̟εριβάλλονται, ̟ρέ̟ει 
α̟αραίτητα να έχουν συνταχθεί, σύµφωνα µε το άρθρο 26 της υ̟. αριθµ. 11389/1993 (ΦΕΚ Β 185 
/23.03.1993) Υ̟ουργικής Α̟όφασης «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Το̟ικής 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α)» 

 
1. Εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό. 
α. Κάθε ̟ροσφορά συνοδεύεται α̟ό εγγύηση συµµετοχής υ̟έρ του συµµετέχοντος και α̟ευθύνεται 
στον ∆ήµο Χανίων για ̟οσό ̟ου θα καλύ̟τει το 5%  ε̟ί της συνολικής ̟ροϋ̟ολογιζόµενης δα̟άνης, 
της οµάδας/των οµάδων  ̟ου συµµετέχουν συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  
Η εγγύηση ̟ρέ̟ει να έχει ισχύ τουλάχιστον ένα µήνα µετά την λήξη του χρόνου ισχύος της ̟ροσφοράς 
̟ου ζήτα η διακήρυξη. 
Σε ̟ερί̟τωση ένωσης ̟ροµηθευτών, η εγγύηση εκδίδεται στο όνοµα όλων των µελών της ένωσης και 
̟εριλαµβάνει τον όρο ότι καλύ̟τει τις υ̟οχρεώσεις όλων των µελών. 
Προσφορά ̟ου δε συνοδεύεται α̟ό αυτή την εγγυητική, είναι α̟αράδεκτη.  

Οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µ̟ορούν να κάνουν χρήση του υ̟οδείγµατος εγγυητικής 

ε̟ιστολής συµµετοχής, ̟ου ε̟ισυνά̟τεται στο Παράρτηµα Α. 

 
β. Η εγγύηση συµµετοχής ̟ου αφορά τον ̟ροµηθευτή στον ο̟οίο κατακυρώθηκε η ̟ροµήθεια, 
ε̟ιστρέφεται µετά την κατάθεση της ̟ροβλε̟όµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε ̟έντε (5) 
ηµέρες α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης. Στους υ̟όλοι̟ους συµµετέχοντες ε̟ιστρέφονται εντός ̟έντε 
(5) ηµερών α̟ό την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του διαγωνισµού. 
 

 
2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 
α. Ο ̟ροµηθευτής στον ο̟οίο έγινε η κατακύρωση, υ̟οχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της ο̟οίας αντιστοιχεί σε ̟οσοστό 10% της συνολικής 
συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. και η ο̟οία εκδίδεται υ̟έρ του φορέα δηλαδή του ∆ήµου ή του 
Νοµικού Προσώ̟ου  µε το ό̟οιο θα υ̟ογραφεί η σύµβαση. 
β Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ε̟ιστρέφεται µετά την οριστική ̟οσοτική και ̟οιοτική ̟αραλαβή των 
̟ρος ̟ροµήθεια ειδών και ύστερα α̟ό την εκκαθάριση των τυχόν α̟αιτήσεων α̟ό τους δύο 
συµβαλλόµενους. Η εγγύηση µ̟ορεί να α̟οδεσµεύεται σταδιακά ύστερα α̟ό γνωµοδότηση της 
Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης, κατά ̟οσό ̟ου αναλογεί στην αξία του µέρους της ̟οσότητας ̟ου 
̟αραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο ̟ρωτόκολλο ̟αραλαβής αναφέρονται ̟αρατηρήσεις ή υ̟άρχει 
εκ̟ρόθεσµη ̟αράδοση γίνεται µετά την αντιµετώ̟ιση των ̟αρατηρήσεων και της εκ̟ρόθεσµης 
̟αράδοσης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7O: Σύµβαση. 
 
Οι ανάδοχοι της ̟ροµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του α̟οτελέσµατος αυτής, είναι 
υ̟οχρεωµένοι να ̟ροσέλθουν σε χρόνο όχι µικρότερο των δέκα (10) ηµερών αλλά ούτε µεγαλύτερο 
των δεκα̟έντε (15) ηµερών ̟ρος υ̟ογραφή των αντίστοιχων συµβάσεων και να καταθέσουν τις κατά 
το 6ο άρθρο της ̟αρούσας εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση αυτών. 
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Οι συµβάσεις µε τον ̟ροµηθευτή ή τους ̟ροµηθευτές ̟ου θα αναδειχθούν, θα υ̟ογραφούν α̟ό τον 
κάθε φορέα ̟ροµήθειας (∆ήµο Χανίων και Νοµικά του Πρόσω̟α) ξεχωριστά.  

ΑΡΘΡΟ 8O: Χρόνος-Τό̟ος –Τρό̟ος  ̟αράδοσης των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών. 
 
Ο ̟ροµηθευτής στον ό̟οιο έγινε η κατακύρωση της ̟ροµήθειας υ̟οχρεούται να ̟αραδώσει τα ̟ρος 
̟ροµήθεια ειδή ανά φορέα ̟ροµήθειας  ως εξής:  
 
 
α) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
Οµάδα 1-3  – Η ̟ροµήθεια θα ̟αραδοθεί στις εγκαταστάσεις και στα κτίρια του ∆ήµου ή σε χώρο ̟ου 
θα υ̟οδείξει η αρµόδια υ̟ηρεσία του ∆ήµου Χανιών, κατό̟ιν συνεννόησης  σε  ηµέρες  και ώρες ̟ου 
θα καθορίζονται µε τη σύµφωνη γνώµη του ̟ροµηθευτή – ̟αραλή̟τη, µε ευθύνη, µέριµνα και δα̟άνη 
του ̟ροµηθευτή. 
Η ̟ροθεσµία ̟αράδοσης της ̟ροµήθειας καθορίζεται σε δύο (2) ηµερολογιακούς µήνες α̟ό την 
ηµεροµηνία υ̟ογραφής της σύµβασης. 
 
β) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ :∆.Ε.Υ.Α.Χ. 
Οµάδα 4 - Η ̟ροµήθεια θα ̟αραδοθεί στις εγκαταστάσεις και στα κτίρια  της ∆.Ε.Υ.Α.Χ.  ή σε χώρο 
̟ου θα υ̟οδείξει η αρµόδια υ̟ηρεσία, κατό̟ιν συνεννόησης σε ήµερες και  ώρες ̟ου θα καθορίζονται 
µε τη σύµφωνη γνώµη του ̟ροµηθευτή – ̟αραλή̟τη, µε ευθύνη, µέριµνα και δα̟άνη του ̟ροµηθευτή. 
Η ̟ροθεσµία ̟αράδοσης της ̟ροµήθειας καθορίζεται σε ένα (1) ηµερολογιακό µήνα α̟ό την 
ηµεροµηνία υ̟ογραφής της σύµβασης. 
 
γ) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : Κ.Ε.Π.Ε.∆ΗΧ.-Κ.Α.Μ. 
Οµάδα 5 - Η ̟ροµήθεια θα ̟αραδοθεί στις εγκαταστάσεις και στα κτίρια  της Κ.Ε.Π.Ε.∆ΗΧ.-Κ.Α.Μ ή 
σε χώρο ̟ου θα υ̟οδείξει η αρµόδια υ̟ηρεσία, κατό̟ιν συνεννόησης  σε  ήµερες και ώρες ̟ου θα 
καθορίζονται µε τη σύµφωνη γνώµη του ̟ροµηθευτή – ̟αραλή̟τη, µε ευθύνη, µέριµνα και δα̟άνη 
του ̟ροµηθευτή. 
Η ̟αράδοση των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών  θα γίνεται  τµηµατικά αµέσως µετά την υ̟ογραφή της 
σύµβασης και για ένα χρόνο, ανάλογα µε τις ̟ροκύ̟τουσες ανάγκες της Κ.Ε.Π.Ε.∆ΗΧ.-Κ.Α.Μ. 
 
δ) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ΚΥ∆ΩΝ Α.Ε.  
Οµάδα 6 - Η ̟ροµήθεια θα ̟αραδοθεί στις εγκαταστάσεις και στα κτίρια  της ΚΥ∆ΩΝ Α.Ε.  ή σε χώρο 
̟ου θα υ̟οδείξει η αρµόδια υ̟ηρεσία, κατό̟ιν συνεννόησης σε ηµέρες και ώρες ̟ου θα καθορίζονται 
µε τη σύµφωνη γνώµη του ̟ροµηθευτή – ̟αραλή̟τη, µε ευθύνη, µέριµνα και δα̟άνη του ̟ροµηθευτή. 
Η ̟ροθεσµία ̟αράδοσης της ̟ροµήθειας καθορίζεται  σε ένα (1) ηµερολογιακό µήνα α̟ό την 
ηµεροµηνία υ̟ογραφής της σύµβασης. 
 
ε) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.  
Οµάδα 7 - Η ̟ροµήθεια θα ̟αραδοθεί στις εγκαταστάσεις και στα κτίρια  του ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ή σε χώρο 
̟ου θα υ̟οδείξει η αρµόδια υ̟ηρεσία, κατό̟ιν συνεννόησης σε ηµέρες και ώρες ̟ου θα καθορίζονται 
µε τη σύµφωνη γνώµη του ̟ροµηθευτή – ̟αραλή̟τη, µε ευθύνη, µέριµνα και δα̟άνη του ̟ροµηθευτή. 
Η ̟αράδοση των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών  θα γίνεται   τµηµατικά αµέσως µετά την υ̟ογραφή της 
σύµβασης και για ένα χρόνο, ανάλογα µε τις ̟ροκύ̟τουσες ανάγκες του  ∆.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 
 
στ) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ  
Οµάδα 8 - Η ̟ροµήθεια θα ̟αραδοθεί στις εγκαταστάσεις και στα κτίρια του  ∆ηµοτικού Γηροκοµείου 
Χανίων ή σε χώρο ̟ου θα υ̟οδείξει η αρµόδια υ̟ηρεσία, κατό̟ιν συνεννόησης σε ηµέρες και  ώρες  
̟ου θα καθορίζονται µε τη σύµφωνη γνώµη του ̟ροµηθευτή – ̟αραλή̟τη, µε ευθύνη, µέριµνα και 
δα̟άνη του ̟ροµηθευτή. 
Η ̟αράδοση  των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών  θα γίνεται   τµηµατικά αµέσως µετά την υ̟ογραφή της 
σύµβασης και για ένα χρόνο, ανάλογα µε τις ̟ροκύ̟τουσες ανάγκες του  ∆ηµοτικού Γηροκοµείου 
Χανίων. 
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ζ) ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΧΑΝΙΩΝ  
Οµάδα 9 - Η ̟ροµήθεια θα ̟αραδοθεί στις εγκαταστάσεις και στα κτίρια της  ∆ηµοτικής Πινακοθήκης 
Χανίων ή σε χώρο ̟ου θα υ̟οδείξει η αρµόδια υ̟ηρεσία, κατό̟ιν συνεννόησης σε ηµέρες και ώρες ̟ου 
θα καθορίζονται µε τη σύµφωνη γνώµη του ̟ροµηθευτή – ̟αραλή̟τη, µε ευθύνη, µέριµνα και δα̟άνη 
του ̟ροµηθευτή 
Η ̟αράδοση των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών  θα γίνεται   τµηµατικά αµέσως µετά την υ̟ογραφή της 
σύµβασης και για ένα (1) έτος, ανάλογα µε τις ̟ροκύ̟τουσες ανάγκες της  ∆ηµοτικής Πινακοθήκης 
Χανίων. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9O: Ποινικές ρήτρες – Έκ̟τωση του αναδόχου. 
 
Εάν υ̟άρξει αδικαιολόγητη υ̟έρβαση της συµβατικής ̟ροθεσµίας εκτέλεσης της ̟ροµήθειας, µ̟ορεί 
να ε̟ιβληθούν σε βάρος του αναδόχου κυρώσεις σύµφωνα µε το 33ο άρθρο της 11389/1993 
Υ̟ουργικής Α̟όφασης. Ε̟ίσης, εάν ένας ανάδοχος δεν ̟ροσέλθει εντός της ̟ροθεσµίας αυτής µ̟ορεί 
να κηρυχθεί έκ̟τωτος σύµφωνα µε το 35ο άρθρο της 11389/1993 Υ̟ουργικής Α̟όφασης, εκτός αν η 
καθυστέρηση θεωρείται αναγκαία, ο̟ότε η ̟αράταση δίνεται α̟ό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ύστερα α̟ό 
σχετική αίτηση του αναδόχου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10O: Πληµµελής κατασκευή. 
 

Εφ’ όσον τα ̟ρος ̟ροµήθεια είδη δεν αντα̟οκρίνεται στους όρους της σύµβασης ή εµφανίζει 
ελαττώµατα, οι αντίστοιχοι ανάδοχοι είναι υ̟οχρεωµένοι να τα α̟οκαταστήσουν ή βελτιώσουν 
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 

 
ΑΡΘΡΟ 11O: Οριστική ̟αραλαβή 

 
Η οριστική ̟αραλαβή των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών ενεργείται α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή του ∆ήµου και 
των Νοµικών του Προσώ̟ων ̟αρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την ̟αραλαβή δια̟ιστωθεί 
α̟όκλιση α̟ό τις συµβατικές τεχνικές ̟ροδιαγραφές, η ε̟ιτρο̟ή ̟αραλαβής του ∆ήµου και των 
Νοµικών του Προσώ̟ων µ̟ορεί να ̟ροτείνει ή την τέλεια α̟όρριψη ή τη µερική αυτής ή την 
αντικατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωµαλιών. Εάν ο ανάδοχος(ή ανάδοχοι) δεν 
συµµορφωθεί ̟ρος τις ̟ροτάσεις της ε̟ιτρο̟ής, εντός της α̟ό της ίδιας οριζόµενης ̟ροθεσµίας, ο 
∆ήµος Χανίων και τα Νοµικά του Πρόσω̟α δικαιούνται να ̟ροβούν στην τακτο̟οίηση τούτων σε 
βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και κατά τον ̟λέον ̟ρόσφορο για τις ανάγκες και τα 
συµφέροντα αυτού τρό̟ο. 
Η οριστική ̟αραλαβή των ̟ρος ̟ροµήθεια ειδών ενεργείται βάσει των κείµενων διατάξεων µε 
µακροσκο̟ικό έλεγχο. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 12O : Πληρωµή. 
 
1.Η αξία της ̟οσότητας ̟ου ̟αραλαµβάνεται κάθε φορά θα καταβάλλεται, α̟ό το ∆ήµο Χανίων και 
τα Νοµικά του Πρόσω̟α, 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. 
2.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), 
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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. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 13O: Φόροι - τέλη – κρατήσεις. 
 

Οι ανάδοχοι ε̟ιβαρύνονται µε τις  δα̟άνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοι̟ά 
έξοδα της δηµο̟ρασίας, αρχικής και ε̟αναλη̟τικής, όλους τους φόρους, τα τέλη, χαρτόσηµα και τις 
κρατήσεις ̟ου ισχύουν κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Ο ανάδοχος ε̟ιβαρύνεται 
µε τα έξοδα µεταφοράς και ̟αράδοσης των ειδών  ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στη ̟αρούσα συγγραφή 
υ̟οχρεώσεων.  
 
 
             

                                          
Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Χανιά  18/03/2014 
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