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ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟ∆ΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 Πληρ.: Σιώµπου Αγλαΐα 
∆/νση: Κυδωνιάς 29, Χάνια Κρήτης 73 135  
Τηλ.: 28213 41760, Φαξ : 28213 41763 
www.chania.gr, email:g- promitheies@chania.gr 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 
 
Προϋπολογισµός: 26.000,00€ (µε ΦΠΑ) 
Χρηµατοδότηση: Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
 
Κωδ. Προϋπολογισµού: 10-6613.001              
CPV: 22000000-0  

 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 1O: Αντικείµενο της προµήθειας. 
 
Η παρούσα Συγγραφή Υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου 
Χανίων. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 2O: Ισχύουσες διατάξεις. 

 
Η προµήθεια εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Χανίων  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 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). 

3. Τον Ν. 3463/2006 Νέος ∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας. 

4. Τον Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –   Πρόγραµµα 
Καλλικράτης (Φ.Ε.Κ. Τεύχος Α87/2012). 

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. Του Ν.4155/2013 (Φ.Ε.Κ. Α 120/29-05-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
άλλες ∆ιατάξεις». 

7. Την Υ.Α. Π1/2390/2013 (Φ.Ε.Κ. 2677 Β/21-10-2013) « Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) 

 
 
ΑΡΘΡΟ 3O:  Τεύχη δηµοπράτησης. 
 
Τα τεύχη δηµοπράτησης τα οποία αποτελούν και συµβατικά τεύχη της προµήθειας είναι τα εξής:  
Α) ∆ιακήρυξη. 
Β) Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.  
Γ) Τεχνική Έκθεση. 
∆)Τεχνικές Προδιαγραφές-Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 
Ε) Έντυπό Οικονοµικής Προσφοράς 
 
 
ΑΡΘΡΟ 4ο : Προϋπολογισµός - Χρηµατοδότηση της προµήθειας- Αντικείµενο Προµήθειας. 

 
1. Η συνολική προµήθεια  εντύπων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Χανίων, προϋπολογίσθηκε στο ποσό 
των 21.138,21 ευρώ και επιπλέον Φ.Π.Α. 23% 4.861,79ευρώ, δηλαδή σύνολο 26.000,000 ευρώ. 
 
2. Η δαπάνη της προµήθειας θα χρηµατοδοτηθεί από ίδιους πόρους του ∆ήµου Χανίων και θα βαρύνει  
τον Κ.Α. 10-6613.001  του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου Χανιών του οικ. έτους 2016. 
 
 
 
 
3. Ειδικότερα η προµήθεια έχει ως εξής: 
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Α/Α 
 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ 

 

ΜΟΝ. 

ΜΕΤ. 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ  
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 

1.  Βιβλιάριο ανασφάλιστου για την χορήγηση φαρµάκων και 
νοσοκοµειακής ̟ερίθαλψής σε νοσηλευτικά ιδρύµατα ΕΣΥ 
(µονόχρωµα, διάσταση 15εκ Χ 11εκ. , σελίδες 416 ) 

Τεµ. 1500 1.  

2.  Βιβλίο τελέσεως γάµων σταχωµένο, 200 φύλλων,  διάσταση 35εκ. 
Χ 30 εκ.  

Τεµ. 3 2.  

3.  Βιβλίο ̟ρωτοκόλλου σταχωµένο, 500 σελ., διάσταση 35εκ.Χ 30εκ. Τεµ. 7 3.  

4.  Βιβλίο εκδόσεως αδειών Γάµων σταχωµένο 500σελ., διάσταση 
35εκ. Χ 30εκ. 

Τεµ. 2 4.  

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

Τεµ. 3 5.  

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

Τεµ. 1000 6.  

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

Τεµ. 1000 7.  

8.  Κάρτα Βιβλίου Παιδικής – Εφηβικής Βιβλιοθήκης, διάσταση 12,4 
εκ.Χ 7,7 εκ. 

Τεµ 500 8.  

9.  Κάρτα άδειας ε̟αγγελµατία Λαϊκών Αγορών Τεµ 100 9.  

10.  Μ̟λοκ ̟ράξης βεβαίωσης ̟αράβασης κανονισµού 
καθαριότητας και ̟ρασίνου και ε̟ιβολής ̟ροστίµου , 
τρι̟λότυ̟ο αυτογραφικό, 50 φύλλων, διάσταση  30Χ21εκ. 

Τεµ 10 10.  

11.  Μ̟λοκ ̟ράξης βεβαίωσης ̟αράβασης ̟ροστίµου οδών –
̟λατεών (Α΄) τρι̟λότυ̟ο αυτογραφικό, 50 φύλλων, διάσταση  
21Χ 15 εκ. 

Τεµ 25 11.  

12.  Μ̟λοκ ̟ράξης βεβαίωσης ̟αράβασης ̟ροστίµου οδών –
̟λατεών ( Β΄) τρι̟λότυ̟ο αυτογραφικό, 50 φύλλων, διάσταση  
21Χ 15 εκ. 

Τεµ 25 12.  

13.  Μ̟λοκ έκθεσης βεβαίωσης ̟αράβασης για άσκηση εµ̟ορικών 
δραστηριοτήτων, σε µέγεθος Α4,τρι̟λότυ̟ο αυτογραφικό, 50 
φύλλων 

Τεµ 25 13.  

14.  Μ̟λοκ έκθεσης βεβαίωσης για  ̟αραβάσεις ̟ου αφορούν 
κοινόχρηστο χώρο –̟αραλίες-υ̟αίθρια διαφήµιση, σε µέγεθος 
Α4, τρι̟λότυ̟ο αυτογραφικό, 50 φύλλων 

Τεµ 25 14.  

15.  Μ̟λοκ δελτίο εξαγωγής α̟οθήκης, σε µέγεθος Α4,  τρι̟λότυ̟ο 
αυτογραφικό, 50 φύλλων 

Τεµ 50 15.  

16.  Προτυ̟ωµένο έγχρωµο µηχανογραφικό χαρτί,  αυτογραφικό 
τρι̟λότυ̟ο είσ̟ραξης,  µε τρύ̟ες στο ̟λάι, διαστ.24Χ28εκ, 

Τεµ 15500 16.  

17.  Μ̟λοκ διαταγή ̟ορείας – δελτίο κίνησης οχηµάτων                           
( ∆/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας ), 
δι̟λότυ̟ο καρµ̟ονιζέ, διάσταση 22Χ16 εκ., 50 φύλλων  

Τεµ. 100 17.  

18.  Μ̟λοκ διαταγή ̟ορείας – δελτίο κίνησης οχηµάτων                                  
( ∆/νση Τεχνικής Υ̟ηρεσίας), δι̟λότυ̟ο καρµ̟ονιζέ, διάσταση 
22Χ16 εκ., 50 φύλλων 

Τεµ. 80 18.  

19.  Μ̟λοκ ̟ιστο̟οιητικό κατοχής Ζώων (̟ου ̟ροορίζονται για 
σφαγή), σε µέγεθος Α4, 50 φύλλων τρι̟λότυ̟ο, αυτογραφικό 

Τεµ. 2 19.  

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

Τεµ. 700 20.  

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

Τεµ. 3 21.  

22.  Πρόγραµµα Παιδικής –Εφηβικής  Βιβλιοθήκης, δισέλιδο 
ιλουστρασιόν, διάσταση 21Χ14,5εκ 

Τεµ. 2000 22.  

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

Τεµ. 2000 23.  

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

Τεµ. 1000 24.  

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

Τεµ. 2000 25.  
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26.  Σελιδοδείκτες (Παιδικής –  Εφηβικής  Βιβλιοθήκης) 4χρωµοι, 2 
όψεις, διάσταση 21 εκ. Χ 5 εκ., χαρτί 250γρ. velvet 

Τεµ. 1000 26.  

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

Τεµ. 3000 27.  

28.  Φυλλάδιο Ξενώνα Γυναικών, ιλουστρασιόν, διάσταση 30 Χ21 εκ. Τεµ. 100 28.  
29.  Φυλλάδιο Ξενώνα Γυναικών, έγχρωµο, διάσταση. 30 Χ21 εκ. Τεµ 100 29.  
30.  Φάκελοι αλληλογραφίας, άσ̟ροι µε ασ̟ρόµαυρο σήµα ∆ήµου & 

αυτοκόλλητο κλείσιµο, διάσταση  12 εκ. Χ 23 εκ.    
Τεµ. 500 30.  

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

Τεµ. 500 31.  

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

Τεµ. 500 32.  

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

Τεµ. 1000 33.  

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

Τεµ. 1000 34.  

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

Τεµ. 500 35.  

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

Τεµ. 30000 36.  

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

Τεµ. 500 37.  

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

Τεµ. 500 38.  

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

Τεµ. 1000 39.  

 
ΣΥΝΟΛΟ 21.138,21€  

Φ.Π.Α. 23% 4.861,79€  
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 26.000,00€  

 
Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποψήφιοι προµηθευτές, πρέπει να  υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των 
προς προµήθεια ειδών. Η πρόσφορα, µε ποινή αποκλεισµού, πρέπει να καλύπτει όλα τα ειδή και τις ποσότητες των 
προς προµήθεια ειδών. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο : Τρόπος Ανάθεσης Προµήθειας. 
 
Η προµήθεια θα γίνει µε ανοικτό ηλεκτρονικό δηµόσιο µειοδοτικό 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 6O: Εγγυήσεις 
 
1.Φορείς έκδοσης εγγυήσεων 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από  πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το Ν.2513/1997(Α' 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ή  να παρέχονται µε 
γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων  µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 
ποσού (άρθρο 157 παρ.4 του Ν.4281/2014). 

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. 
 

 
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 5% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς το Φ.Π.Α. και 
η οποία εκδίδεται υπέρ του ∆ήµου Χανίων . 
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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. 
γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.(άρθρο 157 παρ.1β του Ν.4281/2014) 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 7O: Σύµβαση. 
 
Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος αυτής, είναι υποχρεωµένος να 
προσέλθει σε χρόνο όχι µικρότερο των δέκα (10) ηµερών αλλά ούτε µεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ηµερών προς 
υπογραφή της σύµβασης και να καταθέσει τις κατά το 6ο άρθρο της παρούσας εγγύηση για την καλή εκτέλεση 
αυτης. 
 

ΑΡΘΡΟ 8O: Χρόνος-Τόπος –Τρόπος  παράδοσης των προς προµήθεια ειδών. 
 
Τα είδη  θα παραδοθούν τµηµατικά µέσα σε  δυο  (2) µήνες,  εντός στις αποθήκες του ∆ήµου ή σε χώρο που θα 
υποδείξει η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου Χανιών, κατόπιν συνεννόησης µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνη του 
προµηθευτή. Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί το ∆ήµο, το χώρο υποδοχής των προς προµήθεια ειδών και 
την Επιτροπή Παραλαβής, για την ηµέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα προς προµήθεια είδη 
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 

Ο  προµηθευτής   οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγµή που λαµβάνει την εντολή προµήθειας, να εφοδιάσει το 
∆ήµο µε την παραγγελθείσα ποσότητα των ειδών. 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες των προς προµήθεια ειδών µέσα στα χρονικά όρια και µε 
τον τρόπο που ορίζεται στη σύµβαση. 
Ο ∆ήµος δεν υποχρεούνται να απορροφήσουν το σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται στον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό και ο προµηθευτής δε δικαιούται να αξιώσει αποζηµίωση για αυτό. Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η 
προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο µειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση του ∆ήµου. 
 
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 ∆ηµοτικό 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 ∆ήµου παρουσία του 
αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συµβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή 
παραλαβής του ∆ήµου µπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη ή τη µερική αυτής ή την αντικατάσταση των 
κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωµαλιών. Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφωθεί προς τις προτάσεις της επιτροπής, 
εντός της από της ίδιας οριζόµενης προθεσµίας, ο ∆ήµος Χανίων δικαιούται να προβεί 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 ∆ήµο, 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. 
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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), 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. 
 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται 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.  
   

                                       
 Σ Υ Ν Τ Α Χ Θ Η Κ Ε 
Χανιά, 04/04/2016 

 
 
 
 
 

ΑΓΛΑΪΑ ΣΙΩΜΠΟΥ 
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