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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

 
 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

                    
                
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ,                   Ηράκλειο,  26 / 03 / 2014 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                             Αριθ. Πρωτ. 44513                
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ  
& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ    
 
                       
 
                                                                                                               «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών   
                                                                                            της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς                         
                                                                                            όφελος των γυναικών και για την 
                                                                                             καταπολέμηση της βίας στον  
                                                                                             άξονα προτεραιότητας 07» 
 
                                                      3ο ΥΠΟΕΡΓΟ με τίτλο: «Λειτουργία Ξενώνα 
                                                                                                φιλοξενίας στο Δήμο Ηρακλείου  
        Κρήτης» 
                                                                                                         
 
                                                                                                                                                                                             
 
                                                                                                    Κ.Α. :  15-7341.002 
 
                                       

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

Ο Δήμαρχος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διακηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για 

την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια αναλωσίμων για τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών 

θυμάτων βίας» για τις ανάγκες του 3ου Υποέργου «Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας στο Δήμο Ηρακλείου», 

στα πλαίσια της Πράξης : «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος 

των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. 

«Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με κριτήριο κατακύρωσης : 

α) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη μέση τιμή 

λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του για τα είδη οπωρολαχανικών και 

φρούτων στην ομάδα 1 και τα είδη (νωπά και κατεψυγμένα) κρέατα, ψαρικά, πουλερικά, 

λαχανικά και ελαιόλαδο στην ομάδα 2 και   

β) τη χαμηλότερη τιμή – προσφορά για τα είδη αρτοποιίας της ομάδας 1, για τα λοιπά είδη της 

ομάδας 2 (από α/α 44 έως α/α 114), για όλη την ομάδα 3, για όλη την ομάδα 4, για όλη την ομάδα 

5 και για όλη την ομάδα 6.             
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Οι προσφέροντες υποχρεούνται να καταθέσουν προσφορά για όλα τα είδη μίας ή περισσοτέρων 

ομάδων. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για τα επιμέρους είδη μίας ομάδας. 

Η μελέτη αποτελείται από την παρούσα Διακήρυξη, την Συγγραφή Υποχρεώσεων, την Τεχνική 

Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές, τον  Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς. 

ΆΡΘΡΟ 1 

Ισχύουσες Διατάξεις 

Η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από την αριθμ. 302/8-6-2012 Απόφαση Υλοποίησης με ιδία μέσα του 

Δημάρχου Ηρακλείου Κρήτης και : 

1. Τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και 

ιδίως των άρθρων 3 παρ. 10 και άρθρου 23, και τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους. 

2. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις  

συναφών θεμάτων». 

3. Την Π1/3305/03.11.2010 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/B/2010) 

4. Τον εν ισχύ Ν. 3463/06 (Φ.Ε.Κ. Α΄/114/8-6-2006) περί κυρώσεως του κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων 

5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Διαύγεια) 

6. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3801/2009 (έξοδα Δημοσίευσης) 

8. Του Ν.2741/99 άρθρο 8 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων 

αρμοδιότητας του Υπ. Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 199/Α) 

9. N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) : Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων και τον Ν.4072/12 

(ΦΕΚ86Α) (Τροποποίηση του N. 4013/11) 

10. Τον προϋπολογισμό του Δήμου, στον Κ.Α. : 15-7341.002 με τίτλο : «Προμήθεια αναλωσίμων 

για τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας» για τις ανάγκες του 3ου 

Υποέργου με τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας στο Δήμο Ηρακλείου» προϋπολογισμού 

43.201,84 ευρώ, στα πλαίσια της Πράξης : «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 

Περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»,  

11. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών. 

12. Την υπ’ αριθμ. 263/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια της προμήθειας  
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13. Τις υπ’ αριθμ. 53/2014 και 183/2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες 

ψηφίστηκε η πίστωση για το συνολικό ποσό του Κ.Α. 15-7341.002 με τίτλο «Δαπάνες 

λειτουργίας ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας (αμοιβές προσωπικού κ.λπ).»,   

14. Την υπ΄ αριθμ. 297/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι 

όροι δημοπράτησης του πρόχειρου διαγωνισμού και οι τεχνικές προδιαγραφές της 

μελέτης. 

15. Του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) και ιδιαίτερα το άρθρο 209. 

ΑΡΘΡΟ 2 ο 

Αντικείμενο προμήθειας – Προϋπολογισμός 

 Τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και 

αφορούν τις ανάγκες του Ξενώνα Φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών. 

Τα υπό προμήθεια είδη ανά ομάδα (με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της μελέτης, στο σύνολο της 

ποσότητας ανά είδος) είναι τα παρακάτω : 

Α/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ 

ΜΕ ΦΠΑ 

  

1 Προμήθεια ειδών αρτοποιίας και οπωρολαχανικών 4.723,97 € 

2 
Προμήθεια (νωπών και κατεψυγμένων) κρεάτων, 

ψαρικών και λαχανικών και ειδών παντοπωλείου 
20.673,24 € 

3 Προμήθεια ειδών διαμονής και καθαριότητας 12.168,08 € 

4 Προμήθεια toner και μελάνια 1.309,95 € 

5 Προμήθεια γραφικής ύλης 2.860,88 € 

6 Προμήθεια ειδών φαρμακείου 1.465,72 € 

 ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (με ΦΠΑ) 43.201,84 € 

 

Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσόν των 43.201,84 ευρώ (με Φ.Π.Α.) και θα 

καταλογισθεί εις βάρος της πίστωσης ΚΑ : 15-7341.002 με τίτλο: «Προμήθεια αναλωσίμων για τη 

λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας» για τις ανάγκες του 3ου Υποέργου με τίτλο 

«Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας στο Δήμο Ηρακλείου» προϋπολογισμού 43.201,84 ευρώ, στα πλαίσια της 
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Πράξης : «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και 

για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 

2007-2013». 

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά για όλα 

τα είδη μίας ή περισσοτέρων ομάδων. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για τα επιμέρους είδη μίας 

ομάδας.  

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων βαρύνει τον προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 3 ο 

Τεχνικές προδιαγραφές. 

Τα υπό προμήθεια υλικά για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου πρέπει να είναι ποιότητας όμοιας με 

εκείνα που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. 

Τονίζεται ότι ο Δήμος Ηρακλείου διατηρεί το δικαίωμα να αποστέλλει δείγματα από τα προσφερόμενα 

υλικά ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και το αν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές. Τα 

δείγματα μπορούν να αποστέλλονται στο αρμόδιο Δημόσιο Εργαστήριο ή σε αναγνωρισμένο ιδιωτικό 

εργαστήριο και τα έξοδα καταβάλλονται από τον προμηθευτή. 

ΑΡΘΡΟ 4 ο 

Χρόνος και τόπος διαγωνισμού   

Ο Διαγωνισμός (υποβολή, άνοιγμα και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής) θα γίνει την ……./ 

…… / 2014  ημέρα  …………..  και ώρα 10.30-11.00  π.μ. (11.00 π.μ. ώρα λήξης υποβολής 

προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Ηρακλείου στην οδό Αγίου Τίτου 1, αίθουσα Ανδρέα 

Παπανδρέου, 1ος όροφος, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού.  

Σε περίπτωση αναβολής του διαγωνισμού για λόγους ανωτέρας βίας, ο διαγωνισμός θα 

διενεργηθεί την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, δηλαδή την ……/ ….. / 2014  ημέρα 

…………  και ώρα 10.30-11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 

απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του Δήμου Ηρακλείου, (πληροφορίες 

κα. Καρανικόλα Γεωργία, τηλέφωνο 2813 409-187 και κ. Μιχελάκη Νίκο τηλέφωνο 2813 409-213). 

ΑΡΘΡΟ 5 ο 

Λήψη πληροφοριών 

Πληροφορίες για την μελέτη μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι : από την ιστοσελίδα του 

Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr – Επικαιρότητα – Διακηρύξεις – Δημοπρασίες) στην οποία 

μπορούν να αναζητήσουν τα τεύχη της διακήρυξης ή από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 
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Ηρακλείου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (αρμόδιοι υπάλληλοι κα. Καρανικόλα Γεωργία, τηλ. 

2813 409-187 και κ. Μιχελάκης Νίκος τηλ. 2813 409-213). Περίληψη της παρούσας θα δημοσιευθεί 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5 του άρθρου 23 της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 

(ΕΚΠΟΤΑ). 

ΑΡΘΡΟ 6 ο 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος στον διαγωνισμό καλείται να αποδείξει την 

εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους 

νόμους της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος (κατά το άρθρο 7, παρ. 1 της 11389/93 

Υπουργικής Απόφασης). 

Όσοι συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν με την προσφορά τους (επί ποινή 

αποκλεισμού) τα παρακάτω δικαιολογητικά : 

 

1. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5% της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης, 

(χωρίς τον Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την μελέτη, για την οποία ο προμηθευτής πρόκειται να 

καταθέσει προσφορά (κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 1 του 

ΕΚΠΟΤΑ).  

Οι εγγυήσεις πρέπει να αναφέρουν τα ακόλουθα : 

α. την ημερομηνία έκδοσης 

β. τον εκδότη 

γ. τον φορέα προς τον οποίο απευθύνεται 

δ. τον αριθμό της εγγύησης  

ε. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση και συγκεκριμένα για την  

 ομάδα 1: «Προμήθεια ειδών αρτοποιίας και οπωρολαχανικών» ποσού 209,03 € , 

 ομάδα 2: «Προμήθεια (νωπών και κατεψυγμένων) κρεάτων, ψαρικών και λαχανικών 

και ειδών παντοπωλείου» ποσού 914,75 €,  

 ομάδα 3: «Προμήθεια ειδών διαμονής και καθαριότητας» ποσού 494,64 €, 

 ομάδα 4 «Προμήθεια toner και μελάνια»  ποσού 53,25 €, 

 ομάδα 5 : «Προμήθεια γραφικής ύλης» ποσού 116,30 €,  

 ομάδα 6 «Προμήθεια ειδών φαρμακείου» ποσού 64,56 €  

στ. την πλήρη επωνυμία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση  

ζ. τον τίτλο και τον αριθμό πρωτοκόλλου της διακήρυξης και την ημερομηνία διαγωνισμού 
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Η εγγύηση συμμετοχής του προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας 

επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε 

(5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν 

μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης 

της κατακύρωσης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 10% επί του 

προϋπολογισμού της προμήθειας (αξία προσφοράς χωρίς ΦΠΑ).   

Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και εκτέλεσης παρατίθενται στο παράρτημα 

 

2. Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου (Βιοτεχνικού ή Εμπορικού ή 

Βιομηχανικού), με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά 

τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

 

3. Τεχνικές προδιαγραφές (επί ποινή αποκλεισμού) :  

Θα προσκομιστεί Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τους προμηθευτές στην οποία  θα 

δηλώνουν ότι : 

  α. Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

β. θα τηρηθούν όσα προβλέπονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και 

γ. σε περίπτωση που κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι τα είδη δεν ανταποκρίνονται στις 

τεχνικές προδιαγραφές θα αντικατασταθούν σε διάστημα δύο (2) ημερών 

 

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι : 

α. Δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2286/95, δηλαδή δεν τους 

έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ 

και ότι ασκούν νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.  

β. Η παράδοση των ειδών θα γίνει μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή της υπηρεσίας. 

γ. Ο χρόνος παράδοσης των ειδών, από την ημέρα της έγγραφης ή προφορικής εντολής της 

υπηρεσίας ορίζεται σε (2) δύο ημερολογιακές ημέρες. 

δ. Έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσας Διακήρυξης και της μελέτης και συμφωνούν με 

αυτούς. 

 

Μη προσκόμιση των δικαιολογητικών συμμετοχής που αναγράφονται στις παραγράφους 1, 2, 

3, 4   του παρόντος άρθρου αποτελούν λόγο αποκλεισμού της προσφοράς. 
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ΑΡΘΡΟ 7 ο 

Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές κατατίθενται ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, σε 

καλά σφραγισμένο φάκελο και στην Ελληνική Γλώσσα.  Στον φάκελο πρέπει να αναγράφονται :  

α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα 

β) ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια (ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, οδός 

Αγίου Τίτου 1, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, τηλ : 2813 409-187) 

γ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού και το είδος της προμήθειας (ΓΙΑ ΤHN ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : «Προμήθεια αναλωσίμων για τη λειτουργία του Ξενώνα 

Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας» για τις ανάγκες του 3ου υποέργου με τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα 

φιλοξενίας στο Δήμο Ηρακλείου» προϋπολογισμού 43.201,84 ευρώ, στα πλαίσια της Πράξης : «Ανάπτυξη 

δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την 

καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-

2013»,  στις …… / …… / 2014)». 

δ) τα στοιχεία του ενδιαφερομένου 

Στον κύριο φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η 

εγγυητική συμμετοχής.  

Τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον 

κυρίως φάκελο με την ένδειξη : «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς 

θα πρέπει να υπάρχουν Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές προδιαγραφές  (επί ποινή αποκλεισμού) 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 

(συνοδευόμενα από τα απαραίτητα πιστοποιητικά).   

Τα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστά σφραγισμένο 

φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Οι 

φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης. 

Οι προσφορές με όλα τα απαραίτητα  στοιχεία μπορούν να κατατεθούν απευθείας στην Επιτροπή 

Διενέργειας Διαγωνισμού την ημέρα και ώρα του διαγωνισμού ή να αποσταλούν ταχυδρομικά ή με 

άλλο τρόπο στο πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, μέχρι την προηγουμένη του διαγωνισμού 

εργάσιμη ημέρα (δηλαδή έως και την ……/……/2014 και ώρα 15.00 μ.μ.). Κατά την ημέρα 

αποσφράγισης των προσφορών μπορούν να παρίστανται οι νόμιμοι εκπρόσωποι των διαγωνιζομένων. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης (μετά τον έλεγχο-αξιολόγηση των δικαιολογητικών και τεχνικών 

προδιαγραφών), με ανακοίνωσή της θα ορίσει και θα κοινοποιήσει στους ενδιαφερόμενους την 

ακριβή ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.   
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Προσφορές που περιέρχονται στο Δήμο Ηρακλείου με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

διενέργεια του διαγωνισμού δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Επιτροπή Διενέργειας 

Διαγωνισμού πριν την λήξη της προθεσμίας που καθορίζεται από την διακήρυξη, προκειμένου να 

αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 

Προσφορές που κατατίθενται εκπρόθεσμα δεν γίνονται δεκτές.  

Στην προσφορά πρέπει να ληφθούν υπόψη  όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Μειοδότης αναδεικνύεται :  

α) ο προσφέρων το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα 

διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του για τα είδη 

οπωρολαχανικών και φρούτων στην ομάδα 1 και τα είδη (νωπά και κατεψυγμένα) κρέατα, 

ψαρικά, πουλερικά, λαχανικά και ελαιόλαδο στην ομάδα 2 και   

β) ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή – προσφορά για τα είδη αρτοποιίας της ομάδας 1, για τα 

λοιπά είδη της ομάδας 2 (από α/α 44 έως α/α 114), για όλη την ομάδα 3, για όλη την ομάδα 4, για 

όλη την ομάδα 5 και για όλη την ομάδα 6.        

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για την ομάδα 1 «Προμήθεια ειδών αρτοποιίας και οπωρολαχανικών» και την 

ομάδα 2 «Προμήθεια (νωπών και κατεψυγμένων) κρεάτων, ψαρικών και λαχανικών και ειδών 

παντοπωλείου» που συνδυάζουν και τα δύο κριτήρια προσφοράς, ο μειοδότης θα αναδειχθεί ως 

εξής : Θα χρησιμοποιηθούν οι τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού και η έκπτωση που θα 

προσφέρει ο προσφέρων ώστε να υπολογιστεί η συνολική δαπάνη των ειδών που  

κατακυρώνονται με βάση το ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη 

μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης τους και θα προστεθεί σε αυτήν η 

συνολική δαπάνη των ειδών που απαιτούν τη χαμηλότερη τιμή. Ο προσφέρων που θα έχει το 

χαμηλότερο σύνολο δαπάνης, θα αναδειχθεί μειοδότης.  

   

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Διαδικασία υποβολής – εξέτασης ενστάσεων 

α. Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού υποβάλλεται εγγράφως στην αρμόδια για τη 

διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση 

της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

Η ένσταση εξετάζεται από την οικονομική επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο 

πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού (άρθρο 15 παρ. 1 ΕΚΠΟΤΑ) 

β.  Εξέταση Ενστάσεων. 
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Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισμού ή και κατά της συμμετοχής 

προμηθευτή επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεων μόνο βέβαια από προμηθευτή που συμμετέχει στο 

διαγωνισμό ή αποκλείσθηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, προβάλλοντας λόγους 

σχετικούς με το αντίστοιχο στάδιο. Οι ενστάσεις αυτές εξετάζονται αρχικά από την Επιτροπή 

Διαγωνισμού, η οποία γνωμοδοτεί στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία και τελικά αποφαίνεται επί 

αυτών (Αρθρο 15 παρ.1.β ΕΚΠΟΤΑ) 

  

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Αξιολόγηση προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από 

τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ 

 Οι προδιαγραφές και τα στοιχεία των προς προμήθεια ειδών, που ζητούνται από την παρούσα 

μελέτη (Τεχνική Έκθεση, Τεχνικές Προδιαγραφές κλπ) είναι απαράβατα με ποινή αποκλεισμού. 

 Τα υπό προμήθεια είδη, που θα παραδώσει ο προμηθευτής πρέπει να είναι της ίδιας ποιότητας 

με εκείνο, που περιγράφεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Τα προσφερόμενα 

είδη, που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε 

χαρακτηριστικά ή δεν είναι πιστοποιημένα απορρίπτονται και δεν αξιολογούνται. 

 Εάν μετά την παράδοση τα είδη δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, 

τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 Στην τεχνική προσφορά του ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση 

όπου θα δηλώνουν ότι : α. Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

διακήρυξης. β. θα τηρηθούν όσα προβλέπονται από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και γ. σε 

περίπτωση που κατά την παραλαβή διαπιστωθεί ότι τα είδη δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές 

προδιαγραφές θα αντικατασταθούν σε διάστημα δύο (2) ημερών 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Ανακοίνωση κατακύρωσης-ανάθεσης - Σύμβαση 

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει μετά από απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής. Στον 

προμηθευτή στον οποίο έγινε η ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση όπως 

ορίζεται στο Αρθ.24 της Υπ.Αποφ.11389/93. Με την αποστολή της ανακοίνωσης η σύμβαση 

θεωρείται ότι συνάφθηκε και ο προμηθευτής υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) ημέρες από 

την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τα 

λοιπά όπως στο ανωτέρω Άρθρο ορίζονται. 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύμβαση καταρτίζεται από τον ΟΤΑ που υπογράφεται και από 
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τα δυο συμβαλλόμενα μέρη , όπως ορίζεται με το Αρθρ.25 της Υπ.Αποφ.11389/93. 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Πλημμελής κατασκευή - Ρήτρες 

Εάν κατά την παραλαβή, τα είδη δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης ή 

κριθούν ακατάλληλα ή ελαττωματικά από την οριζόμενη Επιτροπή Παραλαβής αυτών, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να αντικαταστήσει αυτά μετά από υπόδειξη των μελών της Επιτροπής μέσα σε δύο (2) 

ημέρες. Εάν η παράδοση δεν είναι τακτή και σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα ή τα παραδοθέντα δεν 

πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας, μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, να επιβληθεί πρόστιμο ίσο με το 2,5% της 

συμβατικής αξίας του ακατάλληλου είδους, χωρίς ΦΠΑ ή αυτού που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. Πέραν 

τούτου, μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο, έπειτα από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης, να 

κηρυχθεί έκπτωτος. 

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της 

προμήθειας ή στη συγκεκριμένη περίπτωση των ειδών τροφίμων (ομάδα 1 και 2) τα είδη αντιβαίνουν 

στους κανόνες υγιεινής και διασφάλισης της άριστης ποιότητας τους ή ο ανάδοχος δεν 

συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Αρθρ.35 της Υπ.Αποφ. 11389/93 σε τελικό στάδιο και αρχικά να του επιβληθεί ποινική 

ρήτρα σύμφωνα με τα άρθρα 33, 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 

Χρόνος ισχύος προσφορών  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) 

μηνών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την διακήρυξη 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία πριν από την 

λήξη της κατά ανώτατο όριο, για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από την διακήρυξη.  

 

ΑΡΘΡΟ 13ο  

Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης των υλικών. 

Ο χρόνος παράδοσης για την «Προμήθεια αναλωσίμων για τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας 

γυναικών θυμάτων βίας» δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος των δύο (2) ημερολογιακών ημερών, 
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από την ημέρα της έγγραφης ή προφορικής εντολής της υπηρεσίας.  

Η παράδοση των υλικών μπορεί να γίνει τμηματικά ή όπως διαφορετικά επιθυμεί ο Δήμος, μετά από τις 

προφορικές ή έγγραφες εντολές της υπηρεσίας, στο κτίριο όπου λειτουργεί ο ξενώνας Φιλοξενίας 

γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Ηρακλείου.  

Όταν η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής αμφιβάλλει για την ποιότητα ή την κατηγορία ή την 

προέλευση των παραδιδόμενων τροφίμων από τον προμηθευτή και σε περίπτωση που αυτός 

αμφισβητεί την ορθότητα της απόψεώς της, τότε η Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να πάρει 

αντιπροσωπευτικό δείγμα και να το στείλει απευθείας στα αρμόδια εργαστήρια για εξέταση και 

γνωμάτευση. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί έλεγχο ποιότητας των υπό προμήθεια 

ειδών σε πιστοποιημένα εργαστήρια, σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά την κρίση της, με έξοδα του 

προμηθευτή.  

Η προμήθεια της συνολικής ποσότητας των υλικών θα ολοκληρωθεί μέσα σε χρονικό 

διάστημα ενός (1) χρόνου  από την ημερομηνία υπογραφής του κάθε συμφωνητικού. 

Ο Δήμος Ηρακλείου δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των υλικών που αναγράφονται στον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό.   

Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρά μεταφορικά μέσα του προμηθευτή μέχρι το χώρο 

όπου λειτουργεί ο ξενώνας Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Ηρακλείου. Ειδικά για τα 

κατεψυγμένα προϊόντα και για τα είδη που χρήζουν συντήρηση σε συγκεκριμένους βαθμούς Κελσίου, 

η μεταφορά τους θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες Υγειονομικές διατάξεις. Τα προς 

προμήθεια τρόφιμα θα πρέπει να μην έχουν ξένες ύλες και προσμίξεις και ελαττώματα, να είναι 

ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά επώνυμα και όχι άγνωστης προέλευσης με τυπωμένη ημερομηνία 

λήξεως. Τα οπωρολαχανικά και τα κηπευτικά πρέπει να είναι φρεσκοκομμένα και διατηρημένα χωρίς 

την προσθήκη επικίνδυνων συντηρητικών ουσιών. Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να 

πληρεί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νομοθεσίας περί συσκευασίας τροφίμων.     

Ο ανάδοχος οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που λαμβάνει την εντολή προμήθειας να 

εφοδιάσει το Δήμο Ηρακλείου με την παραγγελθείσα ποσότητα υλικών, μέσα στο προαναφερόμενο διάστημα. 

Εάν ο ανάδοχος  καθυστερήσει την παράδοση πέραν του συμβατικού χρόνου από υπαιτιότητά του και 

εφόσον δεν έχει εγκριθεί παράταση, εκτός από τις προβλεπόμενες κυρώσεις που επιβάλλονται (άρθρο 27 της 

υπ  ́αριθμ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης) υποχρεούται να πληρώσει στον Δήμο πρόστιμο που υπολογίζεται  

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης. 

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να μην κοινοποιήσει με οποιοδήποτε τρόπο και μέσο τη 

διεύθυνση του Ξενώνα καθώς και να τηρεί τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας - εχεμύθειας για 

οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με τις φιλοξενούμενες στον Ξενώνα 
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ΑΡΘΡΟ 14ο 

Τρόπος Πληρωμής 

Η πληρωμή της αξίας των υλικών της παρούσης θα γίνεται με εξόφληση του ποσού μετά την 

παραλαβή των υπό προμήθεια υλικών και την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής από την 

αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Συγκεκριμένα : 

α) για τα είδη οπωρολαχανικών στην ομάδα 1 και τα είδη (νωπά και κατεψυγμένα) κρέατα, ψαρικά 

και λαχανικά στην ομάδα 2 ο προμηθευτής οφείλει να εκδίδει δελτία αποστολής τα οποία θα πρέπει να 

αποστέλλονται την ημέρα παράδοσης των προϊόντων, από τον ανάδοχο προμηθευτή με τηλεομοιοτπία 

(φαξ) στη Διεύθυνση Εμπορίου της Περιφέρειας Ηρακλείου προκειμένου να του γνωρίσει τις μέσες 

λιανικές τιμές των αντίστοιχων προϊόντων σύμφωνα με τις οποίες θα εκδίδονται τα τιμολόγια, τα 

οποία θα προσκομίζονται στη Διεύθυνση Εμπορίου για την θεώρηση τους.  

β) για τα είδη αρτοποιίας της ομάδας 1, για τα είδη παντοπωλείου της ομάδας 2, για την ομάδα 3, για 

την ομάδα 4, για την ομάδα 5 και για την ομάδα 6 η τιμολόγηση θα γίνεται σύμφωνα με την 

οικονομική προσφορά που κατέθεσε ο προμηθευτής              

Όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου  

Ηρακλείου. 

 

ΑΡΘΡΟ 15ο 

Φόροι – Τέλη - Κρατήσεις 

Ο προμηθευτής υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους- τέλη- κρατήσεις 

κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Ο ΦΠΑ συμπεριλαμβάνεται στην τιμή. Επίσης τον 

ανάδοχο βαρύνουν και τα έξοδα δημοσίευση που θα ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού. Αναλυτικά στη συμβατική αξία των υλικών εκτός του ΦΠΑ, διενεργούνται οι 

ακόλουθες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον προμηθευτή: 

α. Υπέρ Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ), ποσοστό 2%, 

επιμεριζόμενο σε ποσοστό 1,5% (2 x 75% = 1,5%) στο ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ και σε ποσοστό 0,5% (2 x 

25% = 0,5%) στο ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ.  

β. Φόρος εισοδήματος σε ποσοστό 4%. 

Η κράτηση με στοιχείο α ́ υπόκειται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου 2,4% 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 

Δημοσίευση  

Περίληψη της διακηρύξεως να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή 
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της έδρας του νομού, πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. Η 

δαπάνη δημοσίευση βαρύνει τον προμηθευτή και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου 

(www.heraklion.gr – Επικαιρότητα – Διακηρύξεις – Δημοπρασίες) 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο 

Εφαρμοστέο Δίκαιο 

Σε περίπτωση διαφωνίας η διαφορά θα επιλύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και ειδικότερα τα 

δικαστήρια της πόλης του Ηρακλείου, σύμφωνα πάντοτε με την κείμενη νομοθεσία. 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής 
 
Ονομασία Τράπεζας ……………….      
Κατάστημα …………………………. 
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ- τηλ- Fax)                     Ημερομηνία έκδοσης ……………………. 
 
         ΕΥΡΩ …………..  
ΠΡΟΣ: 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ΄ αριθμόν …………………………… για  
ΕΥΡΩ ……………………………. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 
ποσού των ΕΥΡΩ …………………….(και ολογράφως) ………………………………….. υπέρ της 
Εταιρείας ……………………………………, οδός …………………………… αριθμός …………, ΤΚ 
.……………. (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών α) ……………………………, β) 
…………………………, κλπ ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον  
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για τη συμμετοχή 
της στον διενεργούμενο διαγωνισμό της ……………………………… για την «Προμήθεια  
αναλωσίμων για τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας», σύμφωνα με 
την υπ' αριθ. ……………………………… Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 
απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας σας, με 
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………………………….(ο χρόνος ισχύος πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς (δεκαοκτώ μήνες), όπως 
σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη).   

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα 
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσόν της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
 
 

Ονομασία Τράπεζας ……………….      
Κατάστημα …………………………. 
(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ- τηλ- Fax)                Ημερομηνία έκδοσης ……………………. 
 
         ΕΥΡΩ …………..  
ΠΡΟΣ: 
 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ΄ αριθμόν ……………………  για  
ΕΥΡΩ ……………………………. 
 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα διά της παρούσης εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 
μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ……………………..(και ολογράφως) 
…………………………………….., στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ 
της Εταιρείας ………………………………….., οδός ………………………………, αριθμός 
………, ΤΚ …………, (ή σε περίπτωση ένωσης υπέρ των εταιρειών α) 
………………………………………………….., β) …………………………………………..,  
κλπ ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον  υπόχρεων μεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητας τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από 
αυτή των όρων της με αριθμό  ………………………. Σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για 
την «Προμήθεια  αναλωσίμων για τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών 
θυμάτων βίας» με κωδικούς …………………….(αριθμός διακήρυξης ……/…..), το οποίο 
ποσό καλύπτει το 10% της συμβατικής προ ΦΠΑ αξίας ………………………………….ΕΥΡΩ 
αυτής. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά 
ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή 
μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της 
σε μας, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………………………….(ο χρόνος ισχύος πρέπει 
να είναι μεγαλύτερος κατά έξι (6) μήνες από τη χρονική ισχύ της σύμβασης (δεκαοκτώ μήνες), 
όπως σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη).   

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 
που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 


