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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1 

 Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προμήθεια τροφίμων για τον Δήμο 
Δεσκάτης και τα Νομικά του Πρόσωπα. 
Τόπος παράδοσης των τροφίμων  για την λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου και τις 
εκδηλώσεις του Δήμου και της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού-Αθλητισμού 
Περιβάλλοντος (ΔΕΠΑΠ) θα είναι ο χώρος του Κοινωνικού Παντοπωλείου, το Δημοτικό 
Κατάστημα και τα γραφεία της ΔΕΠΑΠ. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν 
τμηματικά από τον ανάδοχο (ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας κάθε φορά) και 
κατόπιν συνεννόησης μαζί του, σε σύντομο χρονικό διάστημα (2 ημέρες) από τη στιγμή 
που θα ζητηθούν, στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου, στο Δημοτικό Κατάστημα και 
στα γραφεία της ΔΕΠΑΠ. 
Το γάλα για το δικαιούχο προσωπικό του Δήμου θα παραδίδεται καθημερινά στο Δημοτικό 
Κατάστημα του Δήμου Δεσκάτης. 

Όσον αφορά τα είδη για τις ανάγκες του Οργανισμού Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Παιδείας Ανδρομάνα, τα προς προμήθεια είδη θα παραδίδονται καθημερινά σε τόπους 
που θα οριστούν από το Νομικό Πρόσωπο με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Πιο 
αναλυτικά, η ποσότητα των ειδών, η οποία θα ορίζεται από τους Παιδικούς Σταθμούς ως η 
αναγκαία καθημερινή ποσότητα για την κάλυψη των αναγκών τους, θα παραδίδεται από 
τον προμηθευτή υποχρεωτικά καθημερινά και ώρες 7:00-8:00 π.μ. στον Α ‘Παιδικό Σταθμό 
Δεσκάτης του Δήμου Δεσκάτης και στον Παιδικό Σταθμό Χασίων της Δημοτικής Ενότητας 
Χασίων του Δήμου Δεσκάτης  

Τα μεταφορικά έξοδα βαρύνουν τον προμηθευτή. 
  
γ) Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 64.767,69€ 

συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 
δ) Οι φορείς δεν είναι υποχρεωμένοι να προμηθευτούν το σύνολο των ποσοτήτων 

των ενδεικτικών προϋπολογισμών. Θα προμηθεύονται τις ποσότητες ανάλογα με τις 
ανάγκες τους και τμηματικά. Ο ανάδοχος της προμήθειας οφείλει να ανταποκριθεί στο 
σύνολο των ποσοτήτων που θα του ζητηθούν.  
 

ΑΡΘΡΟ 2 

Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις: 
α) Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 
β) Της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 
γ) Του Ν. 2286/1995. 
δ) Του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006. 
ε) Το Νόμο 4111/2013 (ΦΕΚ 240/12-12-2012) και της ερμηνευτικής εγκυκλίου 3 του 
Υπουργείου Εσωτερικών (με ΑΠ. 11543/26-06-2013)  
στ) Την  αποφ. Αριθ. Π1/84/1997 (ΦΕΚ319 Β') και Π1/2570/2007 (ΦΕΚ 1240Β) 
εξαίρεση προμηθειών από το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών 

http://dimosnet.gr/images/site/2/3244_1997-ypan-p1-84-97.doc
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ζ) To N. 4281/2014(160A) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής 
Οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείων Οικονομικών και άλλες διατάξεις» 
 

ΑΡΘΡΟ 3 

 Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι: 
α) Διακήρυξη δημοπρασίας. 
β) Προϋπολογισμός και τιμολόγιο της προσφοράς. 
γ) Συγγραφή υποχρεώσεων 
δ) Τεχνική περιγραφή. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 

 Πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, κατατίθεται  εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης  του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή αναγνωρισμένης Τράπεζας, η 
οποία θα αφορά την καλή και πιστή εκτέλεση της προμήθειας και θα αντιστοιχεί σε 
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), χωρίς το Φ.Π.Α. επί της συνολικής συμβατικής αξίας. Η 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται υπέρ του φορέα με τον οποίο υπογράφεται 
η σύμβαση. 
 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της 
προμήθειας μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή  των τροφίμων και ύστερα 
από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους.  

ΑΡΘΡΟ 5 

 Η προσφερόμενη έκπτωση επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης την ημέρα 
παράδοσης στο Νομό Γρεβενών για τα  είδη  Ελαιολάδου- Οπωροκηπευτικών , Κρεάτων –
Πουλερικών-Ψαριών  και Κατεψυγμένων προϊόντων, και επί της ενδεικτικής τιμής των 
υπολοίπων ειδών, είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της 
προμήθειας και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 
 Στην τιμή προσφοράς των τροφίμων περιλαμβάνεται η προμήθεια και η παράδοση 
των ειδών στους τόπους παράδοσης. 
 Η πληρωμή θα γίνεται με ένταλμα που θα εκδίδεται μετά την τμηματική παραλαβή 
της προμήθειας και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως 
προς την ποιότητα και καταλληλότητα των τροφίμων. 
 Επειδή η παράδοση των τροφίμων θα είναι τμηματική, σύμφωνα με τις 
προκύπτουσες ανάγκες των Φορέων, θα εκδίδεται τιμολόγιο του προμηθευτή αμέσως μετά 
την παράδοση των τροφίμων. Ο Δήμος και τα Νομικά Πρόσωπα, υποχρεούνται να 
εξοφλούν τον προμηθευτή μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την παραλαβή των 
τροφίμων και εφόσον ο προμηθευτής εκδώσει το τιμολόγιο και προσκομίσει τα νόμιμα 
δικαιολογητικά. 
 

ΑΡΘΡΟ 6 

 Αμέσως μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο ανάδοχος 
της προμήθειας θα κληθεί να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. Κατά την ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή των τροφίμων εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και συμμόρφωση με 
τις τεχνικές προδιαγραφές.. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των τροφίμων  ο ανάδοχος 
οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτών. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί μέσα σε 
πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες από την ειδοποίησή του σε αντικατάσταση της τυχόν 
ακατάλληλης ποσότητας, ο Δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη 
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των τροφίμων ή στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με 
απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 

  
Η παράδοση των ποσοτήτων των τροφίμων θα γίνεται περιοδικά, ανάλογα με τις 

προκύπτουσες ανάγκες της υπηρεσίας και κατόπιν έγγραφης εντολής του Δήμου. 
Υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά που 
ορίζει μεγαλύτερη χρόνο παράδοσης θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο προμηθευτής 
υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες του κάθε είδους προμήθειας μέσα στα χρονικά 
όρια και με τον τρόπο που ορίζεται στη σύμβαση. 

Αν από τη χρήση ακατάλληλου προϊόντος προκληθεί φθορά ή βλάβη, ο 
προμηθευτής οφείλει να αποκαταστήσει τη βλάβη.   

 

ΑΡΘΡΟ 8 

 Σε περίπτωση καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του δήμου ή σε 
ανωτέρα βία η προθεσμία παράδοσης παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από 
υπαιτιότητα του δήμου, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του αναδόχου, ο οποίος όμως δεν 
δικαιούται καμιά αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 
 Εάν ο προμηθευτής καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της 
προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης να καταπέσει υπέρ του Δήμου, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 

 Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά  για το σύνολο των προς 
προμήθεια τροφίμων, είτε για το σύνολο των ειδών κάθε υποομάδας ξεχωριστά. 

Δεν θα λαμβάνεται υπόψη προσφορά, η οποία θα δίδεται για μέρος μόνο των 
ποσοτήτων της κάθε υποομάδας.  

Ο κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να προσφέρει διαφορετικό ποσοστό έκπτωσης για 
κάθε είδος τροφίμου. 

ΑΡΘΡΟ 10 

 Τα τρόφιμα θα είναι αρίστης ποιότητος και σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
επιβάλει η σχετική νομοθεσία. 
 Ο ανάδοχος όταν υπογραφεί η σύμβαση υποχρεούται να προσέλθει και να λάβει τις 
σχετικές παραγγελίες από τα αρμόδια τμήματα του Δήμου Δεσκάτης και των φορέων. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 

 Η δαπάνη δημοσίευσης της περιληπτικής διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά 
έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής βαρύνουν τον προμηθευτή που θα 
ανακηρυχθεί ανάδοχος (Ν. 3801/2009 άρθρο46,  ΦΕΚ 163Α/4-9-2009). 

Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και κάθε είδους φόρους 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
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ΑΡΘΡΟ 12 

Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα πριν την παραλαβή να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο 
των προς παράδοση προϊόντων, με τον τρόπο που αναφέρεται στην απόφαση 13/85 
του Α.Χ.Σ. 

ΑΡΘΡΟ 13 

            Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 3886/Α/2010 
(ΦΕΚ 173/Α/2010). 

   
 
 

ΔΕΣΚΑΤΗ 07-12-2015 
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