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ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ  1ο  Αντικείμενο προμήθειας 

Αντικείμενο της μελέτης  είναι  η «Προμήθεια αναλωσίμων για τη λειτουργία του Ξενώνα 

Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας». Αναλυτικά η προμήθεια χωρίζεται σε 6 ομάδες: 

ΟΜΑΔΑ 1. Προμήθεια ειδών αρτοποιίας και οπωρολαχανικών 

 ΟΜΑΔΑ 2. Προμήθεια (νωπών και κατεψυγμένων) κρεάτων, ψαρικών και λαχανικών και ειδών 

παντοπωλείου 

ΟΜΑΔΑ 3. Προμήθεια ειδών διαμονής και καθαριότητας 

ΟΜΑΔΑ 4. Προμήθεια toner και μελανιών εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικού 

ΟΜΑΔΑ 5. Προμήθεια γραφικής ύλης  

ΟΜΑΔΑ 6. Προμήθεια ειδών φαρμακείου  

  

ΑΡΘΡΟ 2ο Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας  

Η προμήθεια των ειδών θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και 

συμπλήρωση τιμολογίου σε ημερομηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη. 

Κριτήριο αξιολόγησης των ειδών που συμφωνούν πλήρως με τις Τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης 

είναι: 

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   
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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.             

 

ΑΡΘΡΟ  3ο Ισχύουσες διατάξεις 

1. Της παρούσης Διακήρυξης. 

2. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Περί προμηθειών του Δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις 

συναφών θεμάτων» 

3. Του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Αποφ. 11389/93) του Υπ. Εσ. όπου αυτή δεν έρχεται σε αντίθεση με τον Ν. 

2286/95 και τον Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας). 

4. Του Π.Δ. 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου». 

5. Του Νόμου 3463/ ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 

6.  Την υπ΄αριθμ. 35130/739/9-8-2010 (ΦΕΚ 1291/Β’/11-8-2010) 

7.  Την υπ΄αριθμ. 86/16-01-2012 Πράξη ένταξης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων  

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

Ναυτιλίας (Φ.Ε.Κ. 1789/B/2010) 

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

10. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 

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

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

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

13. 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) 

14.  Την  υπ΄αριθμ.  263/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  με την οποία εγκρίθηκε η 

διενέργεια της προμήθειας. 

15. 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).»,   

16.  Την υπ΄αριθμ …………./2014  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι 

Τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι του πρόχειρου διαγωνισμού  

17. Της δαπάνης που ανέρχεται στο ποσό των 43.201,84 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και 

βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014 και τον ΚΑ: 15-7341.002 και με τίτλο 

«Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και 
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για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07» Υποέργο 3: «Δαπάνες 

λειτουργίας ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας» 

 

ΑΡΘΡΟ  4ο Δημοσίευση 

Το κόστος της δημοσίευσης επιβαρύνει τον ανάδοχο. 

 

ΑΡΘΡΟ  5ο Συμβατικά τεύχη 

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: 

Α. Διακήρυξη 

Β. Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

Γ. Τεχνικές Προδιαγραφές 

Δ. Οικονομική Προσφορά 

Ε. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 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 7ο 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 
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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 

τα δυο συμβαλλόμενα μέρη , όπως ορίζεται με το Αρθρ.25 της Υπ.Αποφ.11389/93. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

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

προμήθειας (αξία προσφοράς χωρίς ΦΠΑ). Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή όπως ορίζεται από το 

Αρ.26 της Υπ.Απ.11389/93. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προμήθειας 

μετά την οριστική ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβή της προμήθειας από αρμόδια επιτροπή. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο Χρόνος ισχύος της εγγύησης  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο παράδοσης, 

πλέον 2 μήνες. Συμβατικό χρόνο παράδοσης εννοείται ο ένας (1) χρόνος διάρκειας της σύμβασης, 

δηλαδή η ισχύς της εγγυητικής θα είναι 14 μήνες από την ημερομηνία της υπογραφής της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο Έκπτωση του αναδόχου 

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 11ο Υποβολή προσφορών 

Δυνατότητα υποβολής προσφοράς υφίσταται για όλα τα είδη μίας ή περισσοτέρων ομάδων. 

Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για τα επιμέρους είδη μίας ομάδας.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο Παραλαβή υλικών 
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Η παράδοση της προμήθειας από τον προμηθευτή θα γίνει στο κτίριο όπου λειτουργεί ο ξενώνας 

Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Ηρακλείου. Οι παραλαβές θα γίνονται μέσα σε δύο (2) 

ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα της έγγραφης ή προφορικής εντολής της υπηρεσίας μετά την 

από την υπογραφή της σύμβασης και ως χρόνος παράδοσης των συνολικών ποσοτήτων ορίζεται το 

διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και ένα έτος. Η υπηρεσία δεν υποχρεούται να 

απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων 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 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 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο Τιμή και υπολογισμός έκπτωσης 

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

ψαρικά, πουλερικά, λαχανικά και ελαιόλαδο στην ομάδα 2 η κατακύρωση θα γίνει στον προμηθευτή 

που θα προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη 

μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης του, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του 

πληρεί τις τεχνικές προδιαγραφές από την επιτροπή αξιολόγησης. 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. 

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 η κατακύρωση 

θα γίνει στον προμηθευτή που θα προσφέρει τη μικρότερη τιμή – προσφορά.             



ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την 
καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», ΚΩΔ. ΟΠΣ «372764» ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α 3 «Λειτουργία του Ξενώνα 
Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης» 
 

6

6

 

ΑΡΘΡΟ 14ο Πλημμελής κατασκευή 

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 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. 

 

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. 

 

 

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% 

 

 

 

 



ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την 
καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», ΚΩΔ. ΟΠΣ «372764» ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α 3 «Λειτουργία του Ξενώνα 
Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης» 
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

      Ηράκλειο   26/03/2014 

            Ο Διευθυντής             Η   Συντάξασα     

 

 

  

ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 


