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Προϋπολογισμός:  13.748,71 € (με ΦΠΑ) 

Χρηματοδότηση: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

 

Γ Ε Ν Ι Κ Η  Κ Α Ι  Ε Ι Δ Ι Κ Η  Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

ΑΡΘΡΟ 1
ο
 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Αυτή η συγγραφή υποχρεώσεων αποτελεί τη Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων για την ανάδειξη 

χορηγητών προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των Νομικών Προσώπων του για 

χρονική διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης  και έως 30/06/2017, συνολικού 

προϋπολογισμού 12.167,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 1.581,71 ευρώ, ήτοι σύνολο 13.748,71 ευρώ, όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στις Τεχνικές Προδιαγραφές. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
 : 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) «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας».  

5. 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.).  

6. Τον Ν. 2741/99 “Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων του Υπ. Ανάπτυξης 

και λοιπές διατάξεις και την Υ.Α. 1100/87 “Κώδικας Τροφίμων και Ποτών” (ΦΕΚ 788Β). 

7. Τον Ν. 3886/10 (ΦΕΚ 173 Α/30-9-2010): Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων 

συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 

1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335). 

8. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004 (Ει 

134/30-4-2004) περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
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προμηθειών και υπηρεσιών. 

9. Τις διατάξεις του Π.∆ 60/2007 (ΦΕΚ Α 64/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις 

διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2055/51/ΕΚ της 

Επιτροπής και την οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 

Νοεμβρίου 2005. 

10. Τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. Ζ', υποπαρ. Ζ.5 του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 Τεύχος Α' ) 

Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και δημοσίων αρχών (άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7/ΕΕ)». 

11. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ.Α/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δηµοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» και της 204/2010 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. 

12. 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'). 

13. 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 3
ο
 : 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) Τεχνικές Προδιαγραφές – Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (συνοδευόμενο από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 

Δ) Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς 

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 : ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η προμήθεια θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι: 

(α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση 

τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε 

εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – Τμήμα 

Εμπορίου, για τα είδη ιχθυοπωλείου και ελαιόλαδου,  

(β) την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της ομάδας , για τα είδη παντοπωλείου,  

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

υποχρεώσεων, των τεχνικών προδιαγραφών – ενδεικτικού προϋπολογισμού και των λοιπών τευχών 

διαγωνισμού.  
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ΑΡΘΡΟ 5
ο
 : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

5.1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. 

Η εγγύηση αυτή εκδίδεται από αναγνωρισμένη τράπεζα υπέρ του συμμετέχοντος, απευθύνεται στο 

Δήμο Χανίων και αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης της/των ομάδας /ων 

που συμμετέχουν μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να  έχει ισχύ 

τουλάχιστον ένα μήνα μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων:- αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής,- παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 153 έως 156 του 

Ν.4281/2014, δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

5.2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Η εγγύηση συμμετοχής θα αντικατασταθεί, κατά την υπογραφή της σύμβασης, με εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς 

τον Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης θα ακολουθεί την διάρκεια της σύμβασης.  Η εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης, εκδίδεται υπέρ του φορέα (Δήμο ή Νομικό Πρόσωπο) με τον οποίο 

υπογράφεται η σύμβαση. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων 

της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.(άρθρο 157 παρ.1β του Ν.4281/2014)  

 

5.3. Οι εγγυήσεις εκδίδονται, παρέχεται με εγγυητικές επιστολές πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-

μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων 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.Δ.Ε ή  να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων  με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 : 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 χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης  και έως 

30/06/2017 

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 
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• Τα συμβαλλόμενα μέρη 

• Τα προς προμήθεια είδη και ποσότητα 

• Το ποσοστό έκπτωσης 

• 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 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης,  ανάλογα με τις 

προκύπτουσες ανάγκες του φορέα, σε ημέρες, ώρες και σε χώρους που θα υποδείξει ο φορέας 

προμήθειας. Οι διευθύνσεις και τα τηλέφωνα επικοινωνίας των φορέων προμήθειας και των δομών που 

εποπτεύουν αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών – 

Ενδεικτικού Προϋπολογισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 : 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). 

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.  

Τον προμηθευτή βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς και παράδοσης  στο χώρο που θα του υποδειχθεί από το 

φορέα.  

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). 

Ο προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες κρατήσεις. 
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ΑΡΘΡΟ 9
ο
 : ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

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. Είναι σε ισχύ όσα προβλέπουν τα άρθρα 21 έως και 23 της διακήρυξης 

του παρόντος διαγωνισμού. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 

σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου οι 

κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος 

έκπτωτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης ή της 

σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε  έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος 

σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών 

όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 : 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). 

Χανιά Αύγουστος   2016 

 

                      

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 

   Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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