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        Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Ο Υ  Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ   

 

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ   ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ 

 

(CPV: 15331170-9, 15811000-6,  03221210-1, 15411110-6) 

 

            Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
 
 

 Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του Ν 4412/2016.  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν 3463/2006, όπως ισχύουν.  

3. Το Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της  Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης. 

4.Τις αριθμ.28/2016 και 31/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων περί 

έγκρισης διενέργειας προμήθειας τροφίμων και έγκρισης  δαπάνης και ψήφισης της 

σχετικής πίστωσης. 

5. Τις αριθμ. 63/2016, 64/2016 και 144/2016 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) περί έγκρισης 

διενέργειας και ψήφιση πίστωσης   

6. Την αριθμ.298/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Χανίων περί έγκρισης ενιαίας 

μελέτης, τρόπου εκτέλεσης και όρων διαγωνισμού καθώς και έγκρισης δαπάνης και 

ψήφισης των σχετικών πιστώσεων, καθώς και την αριθ.544/2016 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής  περί ψήφισης πίστωσης στον Κ.Α 60-6481.001 για  προμήθεια τροφίμων του 

Ξενώνα Φιλοξενίας του Δήμου Χανίων  



7. Την αριθ. 856 /2016  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Χανίων περί  γνωμοδότηση – 

εισήγηση επιτροπής διαγωνισμών σχετικά με την προμήθεια τροφίμων – διεξαγωγή 

συνοπτικού διαγωνισμού για τις ομάδες που είχαν κριθεί ως άγονες 

8. Την αριθ.903/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  όπου εγκρίνονται οι  τεχνικές  

προδιαγραφές, εγκρίνεται η διενέργεια της προμήθειας με συνοπτικό   διαγωνισμό 

και καθορίζονται οι όροι του συνοπτικού  μειοδοτικού διαγωνισμού  για την 

προμήθεια τροφίμων του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων   

      9. Την  αριθμ. 241/13-07-2016 απόφαση Δημάρχου Χανίων περί ορισμού Αντιδημάρχων     

            και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.       
 

 

 

           Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι  

Συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 

κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει 

τιμής- ανά ομάδα ειδών- ύστερα από εξακρίβωση συμφωνίας των προσφερομένων ειδών 

με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης για την εκτέλεση της προμήθειας:  «τροφίμων 

για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων» προϋπολογισμού 

δαπάνης 63.949,75 € ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).  

 

 
Άρθρο 1  

Aναθέτουσα Αρχή - Περιγραφή προμήθειας – Προϋπολογισμός  
 

Οδός: ΚΥΔΩΝΙΑΣ 29, ΧΑΝΙΑ 
Ταχ.Κωδ.: 73135 
Τηλ. 28213 41760  
fax:28213 41750 
E-mail: dimos@chania.gr, g-promitheies@chania.gr  
Κωδικός NUTS: GR 434  
Ιστοσελίδα:www.chania.gr  

 

Η προμήθεια  θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Χανίων και των Νομικών 

Προσώπων του. Η προμήθεια καλύπτει το χρονικό διάστημα  από την υπογραφή της 

σύμβασης και   έως 30/06/2017. 

Ειδικότερα η προμήθεια αφορά τις εξής ομάδες ειδών ανά φορέα προμήθειας.  

 
ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Δήμος Χανίων 
 
ΟΜΑΔΑ 1. Προμήθεια ελαιόλαδου για τις ανάγκες του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών 

Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους στο Δήμο Χανίων  

Η προμήθεια αφορά την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας τροφίμων (ελαιόλαδου)  με 

κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, στην νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης των ειδών στο Νομό Χανίων την 



ημέρα παράδοσης όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης 

τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Χανίων – Τμήμα Εμπορίου, για το 

είδος του ελαιολάδου. Η δαπάνη προϋπολογίζεται σε 240,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 31,20 

ευρώ, ήτοι συνολικός προϋπολογισμός 271,20 ευρώ. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από 

ιδίους πόρους και η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων ετών 2016  

(Κ.Α. 60-6481.001) και 2017 . 

 
ΟΜΑΔΑ 1: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(Μ.Μ.) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
Μ.Μ. 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  

1 15411110-6 

Ελαιόλαδο οξύτητας 0-1% έξτρα 

παρθένο (συσκ. 1 λίτρου) 
 

τεμάχιο 60 4,00 240,00 

ΦΠΑ 13%   31,20 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        
271,20 

 

ΟΜΑΔΕΣ 2-3. Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Γραφείου Πολιτισμού  του Δήμου 

Χανίων 

Η προμήθεια αφορά την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας τροφίμων (είδη παντοπωλείου και 

είδη αρτοποιίας) για τις ανάγκες του Γραφείου Πολιτισμού  του Δήμου Χανίων  για τις 

διάφορες εορταστικές και πολιτιστικές  εκδηλώσεις, με κριτήριο κατακύρωσης την και την 

συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάση τιμής  στο σύνολο 

της ομάδας.  Η δαπάνη προϋπολογίζεται σε 2.670,10 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 608,92 ευρώ, ήτοι 

συνολικός προϋπολογισμός 3.279,02 ευρώ. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους 

πόρους και η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων ετών 2016 (Κ.Α. 00-

6443.001) και 2017 . 

 
ΟΜΑΔΑ 2: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
Μ.Μ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  

1 15812120-0 

1 Βασιλόπιτα με καρύδια (σε κομμάτια 
10εκ Χ 5 εκ, τυλιγμένα σε αλουμινόχαρτο) 

και 3 βασιλόπιτες με καρύδια διαμ. 40 εκ 
κιλό 200 7,00 1.400,00 

2 15812200-5 Μελομακάρονα κιλό 20 5,50 110,00 

3 15810000-9 Λαγάνες τεμάχιο 200 2,55 510,00 



4 15812200-5 Κουραμπιέδες κιλό 20 6 120,00 

5 15000000-8 Λαδοκούλουρα κιλό 10 6 60,00 

6 15000000-8 Κριτσίνι με ελιές κιλό 10 5,85 58,50 

7 15000000-8 Κριτσίνι ολικής με σπόρους κιλό 10 5,85 58,50 

8 15812200-5 
Μπισκότα τύπου cookies με 

κομμ.σοκολάτας 
κιλό 10 6,31 63,10 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 2.380,10 

ΦΠΑ 24% 571,22 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.951,32 

 
 
 
ΟΜΑΔΑ 3: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΜΕ ΦΠΑ 13%)   

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
Μ.Μ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  

1 03221210-1 Φασόλια ξερά συσκ. Σακί 10kg κιλό 100 1,90 190,00 

2 15411110-6 Ελαιόλαδο έξτρα παρθένο οξυτ. 0,8% κιλό 25 4,00 100,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 290,00 

ΦΠΑ 13% 37,70 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 327,70 

 
 
 
ΟΜΑΔΕΣ  4-6. Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 

Δήμου Χανίων 

Η προμήθεια αφορά την ανάδειξη χορηγητή προμήθειας τροφίμων (κατεψυγμένα 

λαχανικά, ελαιολάδου, και είδη  αρτοποιίας) για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου 

του Δήμου Χανίων  με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις 

εκατό, στην νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης των ειδών στο 

Νομό Χανίων 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 κατεψυγμένα λαχανικά και ελαιολάδου. Για τις ομάδες 

αρτοποιίας  κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης 

προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο της ομάδας.   Η δαπάνη προϋπολογίζεται 

σε 16.623,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 2.504,74 ευρώ, ήτοι συνολικός προϋπολογισμός 19.127,74 

ευρώ. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους και η δαπάνη βαρύνει τον 

προϋπολογισμό του Δήμου Χανίων ετών 2016 (Κ.Α. 15-6473.003) και 2017 . 



 

ΟΜΑΔΑ 4: ΕΙΔΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ  

Α/Α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

CPV 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
Μ.Μ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  

1 15331170-9 
Ανάμεικτα λαχανικά (συσκ. 

1000 γρ.) 
κιλό 600 1,79 1.074,00 

2 15331170-9 Αρακάς (συσκ. 1000 γρ.) κιλό 600 1,79 1.074,00 

3 15331170-9 Φασολάκια πλατιά κιλό 600 2,25 1.350,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ                3.498,00 

ΦΠΑ 13%                    454,74 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                 3.952,74 

 
 
 
ΟΜΑΔΑ 5: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ  

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(Μ.Μ.) 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
Μ.Μ. 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  

1 15411110-6 
Ελαιόλαδο οξύτητας 0-1% έξτρα 

παρθένο (συσκ. 1 λίτρου) 
λίτρο 2500 4,00 10.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  10.000,00 

ΦΠΑ 13%   1.300,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ        
11.300,00 

 

 

ΟΜΑΔΑ 6: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 

Α/
Α 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
CPV 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
Μ.Μ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  

1 15812200-5 Μελομακάρονα (σε συσκ. 500 γρ) κιλό 150 5,50 825,00 

2 15812200-5 Κουραμπιέδες (σε συσκ. 500 γρ) κιλό 150 6,00 900,00 

3 15812200-5 Τσουρέκι (σε συσκ. 500 γρ) κιλό 200 7,00 1.400,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.125,00 

ΦΠΑ 24% 750,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.875,00 

 

 

 



Συγκεντρωτικά για Δήμο Χανίων:  

Α/Α CPV ΟΜΑΔΕΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛ. 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΠΡΟΥΠΟΛ. 
ΜΕ ΦΠΑ 

1 15411110-6 Ελαιόλαδο (Ξενώνας Φιλοξενίας) 240,00 31,20 271,20 

2 15811000-6 Είδη Αρτοποιίας (Γραφείο Πολιτισμού) 2.380,10 571,22 2.951,32 

3 03221210-1 Είδη Παντοπωλείου (Γραφ. Πολιτισμού) 290,00 37,7 327,70 

4 15331170-9 
Κατεψυγμένα λαχανικά(Κοινωνικό 

Παντοπωλείο) 
3.498,00 454,74 3.952,74 

5 15411110-6 Ελαιόλαδο(Κοινωνικό Παντοπωλείο) 10.000,00 1.300,00 11.300,00 

6 15811000-6 Είδη Αρτοποιίας(Κοινωνικό Παντοπωλείο) 3.125,00 750,00 3.875,00 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 19.533,10 3.144,86 22.677,96 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας Δήμου 

Χανίων (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) 

 

Η προμήθεια τροφίμων αφορά στην κάλυψη των αναγκών του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. με κριτήριο 

κατακύρωσης το μεγαλύτερο  ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό στην νόμιμα 

διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης των ειδών στο Νομό Χανίων 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 ελαιόλαδου,  κατεψυγμένα λαχανικά,    ενώ για τα είδη αρτοποιίας, το κριτήριο 

κατακύρωσης θα είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφοράς αποκλειστικά 

βάσει τιμής στο σύνολο της ομάδας. 

 

 Η προμήθεια καλύπτει το χρονικό διάστημα  από την υπογραφή της σύμβασης και   έως 

30/06/2017. 

Η προμήθεια αφορά τους βρεφικούς -  παιδικούς σταθμούς και τα Κέντρα Ανοικτής 

Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) που εποπτεύει ο Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. καθώς και τους 

παιδικούς σταθμούς τις δομές της προσχολικής αγωγής και το ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ που 

μεταφέρθηκαν από τη ΚΕΠΠΕΔΗΧ ΚΑΜ,  και οι οποίοι αναφέρονται αναλυτικά στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I του Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών – Ενδεικτικού Προϋπολογισμού το 

οποίο συνοδεύει και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

Η δαπάνη προϋπολογίζεται σε 15.657,35 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 2.375,35 ευρώ, ήτοι συνολικός 



προϋπολογισμός 18.032,70 ευρώ. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του 

Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. και η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του νομικού προσώπου ετών 

2016 και 2017 και συγκεκριμένα τους σχετικούς Κ.Α. 15-6481.001, 15-6481.003, 60-

6481.001  

Οι ΟΜΑΔΕΣ 7 έως και 10 στις οποίες εξειδικεύεται η προμήθεια τροφίμων του Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. 

και ο προϋπολογισμός τους αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν. 

Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές και ο  Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. δεν είναι 

υποχρεωμένος να τις καταναλώσει.  

 
ΟΜΑΔΑ 7: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(Μ.Μ.) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
Μ.Μ. 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  

1 15811100-7 Ψωμί σύμμικτο τ. 70%  κιλό 4930 1,30 6.409,00 

2 15811500-1 Ψωμί τόστ φόρμα σταρένιο 

70%  

κιλό 
875 2,40 2.100,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  8.509,00 

ΦΠΑ 13%(α/α :1) 833,17 

ΦΠΑ 24%(α/α: 2) 504,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.846,17 

 

 

ΟΜΑΔΑ 8: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(Μ.Μ.) 

ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ 

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
Μ.Μ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  

1 15331170-9 Αρακάς κατεψυγμένος  κιλό 510 1,79 912,90 

2 15331170-9 Ανάμικτα λαχανικά  κιλό 425 1,79 760,75 

3 15331170-9 Καλαμπόκι κατεψυγμένο  κιλό 126 2,65 333,90 

4 15331170-9 
Φασολάκια πλατιά 

κατεψυγμένα  
κιλό 500 2,25 1.125,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  3.132,55 

ΦΠΑ 13% 407,23 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  3.539,78 

 
 
 
 
 
 



 
ΟΜΑΔΑ 9: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ 

Α/
Α 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(Μ.Μ.) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
Μ.Μ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  

1 15811100-7 Άρτος 70% άσπρο κιλό 2000 1,30 2.600,00 

2 
15811300-9 

Κρουασαν σοκολάτα 80-100 

γρ. 
τεμάχιο 1.400 0,60 

840,00 

3 15821110-3 Φρυγανιές κιλό 50 3,00 150,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 3.590,00 

ΦΠΑ 13 %(α.α 1) 338,00 

ΦΠΑ 24% 237,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.165,60 

 
 
ΟΜΑΔΑ 10: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(Μ.Μ) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΑΝΑ Μ.Μ 

ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  

1 15331170-9 Ανάμικτα λαχανικά κατεψυγμένα  κιλό 60 1,79 107,40 

2 15331170-9 Αρακάς κατεψ.  κιλό 60 1,79 107,40 

3 15331170-9 Φασολια χανδρες κατεψ.  κιλό 40 1,90 76,00 

4 15331170-9 Φασολάκι πλατύ  κιλα 60 2,25 135,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 425,80 

ΦΠΑ 13% 55,35 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 481,15 

 

Συγκεντρωτικά για τον ΔΟΚΟΙΠΠ:  

CPV Α/Α ΟΜΑΔΑ 
ΠΡΟΥΠ.ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
ΠΡΟΥΠ. ΜΕ 

ΦΠΑ 

15811000-6 7 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ 8.509,00 1.337,17 9.846,17 

15331170-9 8 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 3.132,55 407,23 3.539,78 

15811000-6 9 ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ 3.590,00 575,60 4.165,60 

15331170-9 10 ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 425,80 55,35 481,15 

  ΣΥΝΟΛΟ 15.657,35 2.375,35 18.032,70 

 

 

ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : Δημοτικό Γηροκομείο Χανίων 

Η προμήθεια τροφίμων αφορά στην κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού Γηροκομείου 

Χανίων  με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, στην 

νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης των ειδών στο Νομό 



Χανίων 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 κατεψυγμένα λαχανικά  ενώ για τα είδη 

αρτοποιίας το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η συμφερότερη από οικονομικής άποψης 

προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο της ομάδας.   

Η δαπάνη προϋπολογίζεται σε 19.961,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 3.278,09 ευρώ, ήτοι συνολικός 

προϋπολογισμός 23.239,09 ευρώ. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους 

του Δημοτικού Γηροκομείου και η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του νομικού 

προσώπου ετών 2016 και 2017 και συγκεκριμένα τον σχετικό Κ.Α. 10-6481.001 και 10-6063 

Οι ΟΜΑΔΕΣ 11 έως και 13 στις οποίες εξειδικεύεται η προμήθεια τροφίμων του Δημοτικού 

Γηροκομείου και ο προϋπολογισμός τους αναφέρονται στους πίνακες που ακολουθούν. 

Οι ποσότητες των προς προμήθεια ειδών είναι ενδεικτικές και το Δημοτικό Γηροκομείο δεν 

είναι υποχρεωμένο να τις καταναλώσει. 

Η προμήθεια καλύπτει το χρονικό διάστημα  από την υπογραφή της σύμβασης και   έως 

30/06/2017. 

 
ΟΜΑΔΑ 11: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ 

Α/Α CPV 
ΟΜΑΔΑ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ Μ.Μ. 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  

1 15811100-7 Άρτος άσπρος κιλό 6000 1,30 7.800,00 

2 15810000-9 Αρτοκλασία τεμάχιο 3 15,00 45,00 

3 15821110-3 Φρυγανιές κιλό 2000 3,00 6.000,00 

4 15810000-9 Λαγάνες κιλό 10 2,55 25,50 

5 15810000-9 Τσουρέκι κιλό 20 7,00 140,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  14.010,50 

ΦΠΑ 13%(α/α 1) 1.014,00 

ΦΠΑ 24 % 1.490,52 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 16.515,02 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



ΟΜΑΔΑ 12: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(Μ.Μ.) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
Μ.Μ. 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ  

1 15331170-9 Αγκινάρες κατεψυγμένες  κιλό 300 3,50 1.050,00 

2 15331170-9 Ανάμεικτα λαχανικά 

κατεψ/να  

κιλό 400 1,79 716,00 

3 15331170-9 Αρακάς κατεψυγμένος κιλό 400 1,79 716,00 

4 15331170-9 Μπάμιες κατεψυγμένες  κιλό 270 3,45 931,50 

5 15331170-9 Φασολάκια πλατιά  κιλό 400 2,25 900,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 4.313,50 

ΦΠΑ 13% 560,76 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.874,26 

 

 
ΟΜΑΔΑ 13: ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ ΝΩΠΑ 

Α/Α CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

(Μ.Μ.) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
Μ.Μ. ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ  

1 03311000-2 Γαύρος νωπός κιλό 96 5,75 552,00 

2 03311600-8 Μαρίδα κιλό 96 5,00 480,00 

3 03311000-2 Σαρδέλα νωπή κιλό 100 5,50 605,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.637,00 

ΦΠΑ 13% 212,81 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.849,81 

 

 
Συγκεντρωτικά για το Δημοτικό Γηροκομείο: 

CPV Α/Α ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΦΠΑ ΠΡΟΫΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ 

ΦΠΑ 

15811000-6 11 Είδη Αρτοποιίας 14.010,50 2.504,52 16.515,02 

15331170-9 12 Κατεψυγμένα λαχανικά 4.313,50 560,76 4.874,26 

03311000-2 13 Είδη Ιχθυοπωλείου νωπά 1.637,00 212,81 1.849,81 

  ΣΥΝΟΛΟ 19.961,00 3.278,09 23.239,02 

 

 
 

Άρθρο 2 

Τρόπος, τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα  Χανίων  διεύθυνση Κυδωνίας 29 , 

73135 Χανιά, την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας 



διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, η οποία θα συνεδριάσει στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, 1ος όροφος.  

Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 09.30 πμ και ώρα λήξης υποβολής των 
προσφορών η 10.00 πμ .  
Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν στον Διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν 

προσφορά στον Δήμο  είτε:  

α) Προσωπικώς ή με νόμιμο εκπρόσωπό τους  στην Επιτροπή Διαγωνισμού την ημέρα και 

ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ).  

β) Ταχυδρομικώς στην παρακάτω διεύθυνση μέχρι της προηγούμενης του διαγωνισμού 

εργάσιμης ημέρας.  

Δήμος Χανίων 

Κυδωνίας 29 

73135 Χανιά  Υπόψην: Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμών   

 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο των ζητούμενων 

ειδών για όλες τις ομάδες ειδών, είτε για μία ομάδα ειδών ή περισσότερες ομάδες ειδών. 

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των ζητούμενων 

ειδών κάθε ομάδος ειδών.  

Άρθρο 3 

 Δικαιούμενοι συμμετοχής 

 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α. Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα που ασκούν μέσα στην χώρα ή έξω απ’ αυτήν το εμπορικό       

επάγγελμα, που είναι σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας το τρέχον έτος του 

διαγωνισμού. 

β. Συνεταιρισμοί. 

γ. Ενώσεις προμηθευτών (ή κοινοπραξίες) που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 

                                                                  Άρθρο 4: Λόγοι αποκλεισμού  

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, 

εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων ) 

ένας από τους λόγους των παρακάτω περιπτώσεων: 

1. Όταν υπάρχει εις βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση 

του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-

μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 



καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 

και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), 

η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 

όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 

22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την 

πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 

της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 

(Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για 

την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 

αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο προσφέρων είναι 

Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 

επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο προσφέρων, όταν έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 



που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 
 

Άρθρο 5 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 
 

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλουν μαζί με την προσφορά τους τα εξής 

δικαιολογητικά και στοιχεία:  

1. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο 

της υπογραφής από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, εάν συμμετέχουν στο διαγωνισμό με 

αντιπρόσωπό τους.  

 

2. Εφόσον ο διαγωνιζόμενος έχει τη μορφή νομικού προσώπου (εταιρείας), στα 

δικαιολογητικά συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 

του προσφέροντος :  Τα φύλλα των εφημερίδων της κυβέρνησης (ΦΕΚ) στα οποία 

δημοσιεύθηκαν το ιδρυτικό καταστατικό και οι τυχόν τροποποιήσεις του ή το τελευταίο 

κωδικοποιημένο καταστατικό ή τα αντίστοιχα στοιχεία από το διαδικτυακό τόπο του 

Γ.Ε.Μ.Η., εάν πρόκειται για ΑΕ και ΕΠΕ, Το τελευταίο καταστατικό θεωρημένο από το 

πρωτοδικείο ή νόμιμα επικυρωμένο καθώς και οι τυχόν τροποποιήσεις του θεωρημένες ή 

επικυρωμένες κατά τον ίδιο τρόπο, εάν πρόκειται για ΟΕ και ΕΕ.  

Εάν η προσφορά υπογράφεται από πρόσωπο που δεν προκύπτει από τα ανωτέρω έγγραφα 

ότι έχει την ιδιότητα του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας, πρέπει να υποβληθούν τα 

στοιχεία που αποδεικνύουν ότι έχει νομίμως εξουσιοδοτηθεί ειδικά για το σκοπό αυτό.  

Εάν από τα ανωτέρω καταστατικά και τα λοιπά στοιχεία δεν προκύπτουν ευθέως τα 

πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία και τη δεσμεύουν με την υπογραφή τους, πρέπει 

να προσκομίζονται τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας 

στο διαγωνισμό  

 

3.Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 (Α'75) στην οποία, με θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής:  

 

Ι) Θα δηλώνει ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της σχετικής       

διακήρυξης του  Δήμου  Χανίων  

 

ΙΙ) θα δηλώνεται ότι:  

α) δεν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ. 1 

του άρθρου 73 του Ν 4412/2016 (Α /147/8-8-2016), τα οποία απεικονίζονται και στο άρθρο 

4.1 της παρούσης διακήρυξης   

β) έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

ελληνικής νομοθεσίας ή της νομοθεσίας της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος,  

γ) έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του για την καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της ελληνικής 

νομοθεσίας όσο και της νομοθεσίας της χώρας εγκατάστασής του, και θα αναγράφει 

αναλυτικά τους ασφαλιστικούς φορείς στους οποίους είναι υποχρεωμένος για καταβολή 

εισφορών. 



δ) είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο για την άσκηση του επαγγέλματος που 

σχετίζεται με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού,  

ε) δεν έχει υποβάλει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που 

ζητούνται από την υπηρεσία,  

στ) δεν έχει διαπράξει σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής του 

δραστηριότητας,  

ζ)δεν τελεί σε καμία από τις λοιπές καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν 4412/2016 

που αποκλείουν τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.  

η) θα δηλώνεται ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του 

δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)  

θ) έχει εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις του στο Δημοτικό Ταμείο Χανίων                                                               

 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να φέρουν ημερομηνία ίδια με την ημερομηνία κατάθεσης 

της προσφοράς στην επιτροπή ή της αποστολής με ταχυδρομική υπηρεσίας.  

 
4. Τεχνική προσφορά σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, συντεταγμένη σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης της Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών του Δήμου και ειδικότερα:  

 α. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει,  

του νομίμου εκπροσώπου του προσφέροντα, με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται 

την εκτέλεση της προμήθειας σε περίπτωση κατακύρωσης της  και τα προϊόντα που θα 

προσφέρει θα είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης  

 β. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης και των μέσων ποιοτικού ελέγχου 

των προϊόντων που παράγει / διακινεί. 

         

 Αναφορικά με το θέμα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων για το σύνολο των 

απαιτούμενων  της παρούσας Προκήρυξης δικαιολογητικών και στοιχείων προσφοράς 

ισχύουν οι διατάξεις  του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α'/26-03-2014) όπου 

“καταργείται η υποχρέωση  υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 

εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται 

στη συγκεκριμένη ρύθμιση”. 

Συνεπώς γίνονται αποδεκτά  τα απλά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. 

Αντίστοιχα γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα 

ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο 

καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 

θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στην ρύθμιση. 

Περαιτέρω καταργείται η υποβολή απλών αντιγράφων εγγράφων, συνοδευόμενων από 

την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την 

ακρίβεια των στοιχείων. 

Ωστόσο ο Δήμος οφείλει να διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο, ανά τρίμηνο, σε 

ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των φωτοαντιγράφων  που 

έχουν κατατεθεί. Ως εκ τούτου, στις περιπτώσεις προσκόμισης παραποιημένων ή 

πλαστών φωτοαντιγράφων όχι μόνο επιβάλλονται οι κυρώσεις  του ν.1599/1986 αλλά 

ανακαλείται αμέσως και η διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας 

χρησιμοποιήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά. 

 



                                                                   Άρθρο 6 
                                                          Υποβολή Προσφορών            
Ο φάκελος προσφοράς (προσφορά) των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει,  τα ακόλουθα: 

(α) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» 

(β) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» 

(γ) ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» 

σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

                                                                                                                                                                     
Ο κυρίως φάκελος  προσφοράς θα αναγράφει  ευκρινώς τα  ακόλουθα 

α. η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα, 

β. η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,  

γ. ο τίτλος της προμήθειας  

δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών 

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα 

 

Επίσης οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του 

κυρίως φακέλου. Οι προσφορές των διαγωνιζομένων είναι έγγραφες και υποβάλλονται 

στην Ελληνική γλώσσα. Οι προσφορές υπογράφονται από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. Η ένωση οικονομικών 

φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους 

τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 

μέλους της ένωσης καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

 

                                                                  Άρθρο 7 
                                                        Ισχύς Προσφορών 
 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για χρονικό διάστημα ενενήντα  

(90) ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του 

διαγωνισμού.  

 

                                                                 Άρθρο 8   

            Αντιπροσφορές - Εναλλακτικές Προσφορές. 
Εναλλακτικές προσφορές  δεν γίνονται δεκτές από τον ίδιο διαγωνιζόμενο. 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται  δεκτές και εφόσον υπάρξουν απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

                                                             Άρθρο 9 

                                                Εγγύηση καλής εκτέλεσης   
Η αναφερόμενη εγγύηση εκδίδεται  από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της (ΣΔΣ)  Συμφωνίας Δημοσίων 

Συμβάσεων  και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Οι 

εγγυήσεις μπορεί να εκδίδονται και 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. Ο προσφέρων στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της 

προμήθειας, υποχρεούται να καταθέσει προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση 

καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, για ποσό ίσο με το 5% της συνολικής συμβατικής 



αξίας χωρίς τον ΦΠΑ εφόσον η σύμβαση είναι αξίας  ίσης ή ανώτερης των 20.000,00 €.  Το 

περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 4 του 
άρθρου 72 του Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ Α/147/8-8-2016) 

                                                          Άρθρο 10 

                                       Δικαιολογητικά κατακύρωσης  

 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων την συμφερότερη από οικονομικής 

άποψης προσφοράς αποκλειστικά βάση τιμής στον οποίον πρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, εντός προθεσμίας (10) δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, οφείλει να υποβάλει σε σφραγισμένο φάκελο τα πιο 

κάτω αναφερόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και 
ελέγχονται από το αρμόδιο όργανο (Επιτροπή Διαγωνισμού).  

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν είναι τα εξής: 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου ή, 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί 

για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν 4412/2016 

(Α/147/8-8-2016).  

Για να νομικά πρόσωπα υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου είναι: 

 - οι διαχειριστές των ομορρύθμων και των ετερορρύθμων εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ), 

 - οι διαχειριστές των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ),  

- ο διευθύνων σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των 

ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ),  

- σε κάθε άλλη περίπτωση οι νόμιμοι εκπρόσωποι του νομικού προσώπου. 

 Σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά στα φυσικά 

πρόσωπα που έχουν τις αντίστοιχες ιδιότητες κατά τη νομοθεσία από την οποία διέπονται. 

Εάν από το υποβληθέν ποινικό μητρώο δεν προκύπτει το είδος του αδικήματος για το 

οποίο καταδικάσθηκε ο ενδιαφερόμενος, υποβάλλεται από αυτόν υπεύθυνη δήλωση του 

άρθρου 8 του Ν 1599/86 ή του τύπου που προβλέπει η νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασής του, όπου αναφέρονται με σαφήνεια τα αδικήματα αυτά. Η επιτροπή του 

διαγωνισμού μπορεί σε κάθε περίπτωση να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να 
προσκομίσει αντίγραφα των καταδικαστικών αποφάσεων.  

β. Πιστοποιητικό της αρμόδιας  αρχής,  σε ισχύ, ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές 

τους υποχρεώσεις 

 

γ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής, σε ισχύ, ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο της κύριας όσο και της 

επικουρικής. Η ασφαλιστική ενημερότητα καλύπτει τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις του 

προσφέροντος οικονομικού φορέα α) ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το προσωπικό τους 

με σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων, όσον αφορά τα νομικά 

πρόσωπα, και εκ των μελών της διοίκησης τους εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας σε αυτήν. 



 
δ. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους περί εγγραφής τους 

στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, το 

οποίο πρέπει να βρίσκεται σε ισχύ.  

 
ε) Βεβαίωση μη οφειλής απο  το Δημοτικό Ταμείο Χανίων                         

           

Άρθρο 11 
Αποσφράγιση - Αξιολόγηση Προσφορών-Κατακύρωση 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού, μετά το πέρας της προθεσμίας παραλαβής τους που ορίζεται στο άρθρο 2 

της παρούσας. 

1. Στάδια αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών 

α)Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και 

σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 

κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η Επιτροπή Διαγωνισμού 

καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά 

και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη 

της επιτροπής. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 

προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την 

αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους.  

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, 

μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, 

αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση 

τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί με τους λόγους απόρριψης όσων 

προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 

προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των 

τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μία δημόσια 

συνεδρίαση, κατά την κρίση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής του Δήμου, η οποία κοινoποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 

ε) Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που οι προσφορές έχουν την ίδια ακριβώς τιμή 

(ισότιμες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον (προσωρινό) ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 

ισότιμες προσφορές. 

 
2. Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών - Κατακύρωση – Πρόσκληση για υπογραφή 
σύμβασης 



 

α) Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 

προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 

υποβάλει τα δικαιολογητικά, που καθορίζονται στο άρθρο 10 της παρούσας. Τα 

δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην 

Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα 

συμπληρώσει. 

i) Αν κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με την υπεύθυνη δήλωση είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii) αν δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα 

ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

iii) αν από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το  άρθρο 10 της 

παρούσας, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση, ή αν κανένας 

από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά,  η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού από την Επιτροπή Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική 

Επιτροπή για τη λήψη απόφασης, είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για την 

κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

 

β) Η Οικονομική Επιτροπή είτε κατακυρώνει, είτε ματαιώνει τη σύμβαση, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 105 και 106 του Ν. 4412/2016. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με 

τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές 

προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου. 

 

γ) Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων από τις 

κείμενες διατάξεις βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 

πρoστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός ανάδοχος 

υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 10 της παρούσας μετά από 

σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής. Τα στοιχεία ελέγχονται από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού και, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις 

συμμετοχής του άρθρου  10, κοινοποιείται η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό 

ανάδοχο και καλείται να προσέλθει σε ορισμένο τόπο και χρόνο για την υπογραφή του 

συμφωνητικού,  προσκομίζοντας, και την απαιτούμενη εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης. 

 

δ) Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν 

προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική 



πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 

κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

   
Άρθρο 12 

 Παράδοση - παραλαβή ειδών 

Ο ΔΗΜΟΣ διατηρεί το δικαίωμα παραγγελίας όλου ή μέρους των ειδών της σύμβασης , 

σύμφωνα με τις ανάγκες του, χωρίς δικαίωμα αποζημίωσης του αναδόχου. Ωστόσο, αν ο 

Δήμος ζητήσει τις συνολικές ποσότητες, ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει την 

απαίτηση. 

Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, με μέσο 

και δαπάνες του αναδόχου, σε σημείο που θα υποδεικνύεται από την υπηρεσία .  

Η παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιείται από αρμόδια τριμελή επιτροπή παραλαβής, 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν.4412/2016. Ο προμηθευτής υποχρεούται να 

ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια και την διαχείριση υποδοχής των 

υλικών, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 2 

εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.  

 

 
 

Άρθρο 13 
 Μετάφραση ξενόγλωσσων εγγράφων 

Τα δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, γίνονται δεκτά εφόσον:  

• έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από δικηγόρο κατά τις διατάξεις του άρθρου 36 
του Κώδικα Δικηγόρων ή  

• έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από την πρεσβεία ή το προξενείο της Ελλάδας 

στη χώρα προέλευσης του εγγράφου ή από την πρεσβεία ή το προξενείο της χώρας 
αυτής στην Ελλάδα ή  

• έχουν μεταφρασθεί και επικυρωθεί από τη μεταφραστική υπηρεσία του 

Υπουργείου Εξωτερικών ή από ορκωτούς μεταφραστές του Ν 3712/2008 ή από 

πτυχιούχους μεταφραστές του Ιονίου Πανεπιστημίου.  

  

   Άρθρο 14 
   Ενστάσεις 

Κατά των πράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση. Η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία 

αποφασίζει, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 

ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό 

(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 



Κατά της διακήρυξης ή λοιπών εγγράφων της σύμβασης, χωρεί ένσταση η οποία 

υποβάλλεται στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Επί της ένστασης αποφασίζει η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής αξιολόγησης 

ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, 

απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου 

ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή. 

 

 

            Άρθρο 15 
Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις 

 

Η συμβατική αξία της προμήθειας θα πληρώνεται στον ανάδοχο με την έκδοση χρηματικού 

εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά και το 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής προμηθειών  που θα εκδίδει η αρμόδια επιτροπή.  Ο 

ανάδοχος υπόκεινται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 

Η αξία της ποσότητας που παραλαμβάνεται κάθε φορά θα καταβάλλεται μέσα σε χρόνο 30 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ του τιμολογίου μετά των σχετικών 

δικαιολογητικών πληρωμής και την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων από την κείμενη 

νομοθεσία ελέγχων και διαδικασιών, εφόσον δεν θα υπάρχουν νομικά κολλήματα και 

αφού γίνει ο προληπτικός έλεγχος από τον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου, σύμφωνα 
με τον Ν. 3202/2003.  

Ο Προμηθευτής κατά την πληρωμή του τιμήματος υπόκειται στις κατά περίπτωση νόμιμες 

κρατήσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 

0,06 % υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 3 του Ν 4013/2011. 

Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή 

εξήντα (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. 

Άρθρο 16:Εφαρμοστέα νομοθεσία 

Για τη δημοπράτηση και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις των 

παρακάτω νομοθετημάτων: 

- του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), 

- του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α') 



- του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/8.6.2006 

τεύχος Α') 

- του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού, 

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις». 

- οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις , καθώς και 

λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 

τεύχη της παρούσας καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) 

και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά. Νόμοι, ΠΔ και υπουργικές αποφάσεις που 

εκδίδονται μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με το 

άρθρο 120 του Ν.4412/2016, δεν αποτελούν μέρος του εφαρμοστέου θεσμικού πλαισίου 

της 

            
                   Άρθρο 17 

               Δημοσιότητα- Πληροφορίες 
 

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και φέρει κωδικό ΑΔΑΜ. 

Προκήρυξη αυτής (περίληψη της Διακήρυξης) τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων 

του Δήμου, αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου Χανίων  

(www.chania.gr). 

Επίσης η  παρούσα διακήρυξη καθώς και το σύνολο των τευχών αυτής  διατίθενται και  σε 

έντυπη μορφή  από το Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Χανίων δ/νση Κυδωνίας 29 Χανιά 

τηλ. πληροφοριών 28213 41760   

 

                       
                          Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
                                                  ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ 


