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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 (24 ώρες) 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.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 53.062,00€ συμπεριλαμβανομένου
και του Φ.Π.Α. 13% & 24%.
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
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Η προμήθεια διέπεται από τις διατάξεις:
Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
Του Ν. 3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης
διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
Του N. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».
Του Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτεία (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

7. Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως ισχύει σήμερα.
8. Το άρθρο 107 του Ν. 4497/17
9. Του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19-08-2018)
10. Το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019
11. Τα άρθρα 10 και 14 του Ν. 4625/19
12. Η με αριθ. 152/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δεσκάτης
«…περί καθορισμού του τρόπου και όρων εκτέλεσης καθώς και έγκριση των
τεχνικών προδιαγραφών».
ΑΡΘΡΟ 3
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας κατά σειρά είναι:
α) Διακήρυξη δημοπρασίας.
β) Προϋπολογισμός
γ) Έντυπο οικονομικής προσφοράς
δ) Συγγραφή υποχρεώσεων
ε) Τεχνική περιγραφή.
ΑΡΘΡΟ 4
Η τεχνική προσφορά πρέπει να συνοδεύεται με αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης (με
ποινή αποκλεισμού). Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλείσεις από τα γενικά
στοιχεία, την τεχνική περιγραφή και τους ειδικούς όρους των τεχνικών
προδιαγραφών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Όμοια, προσφορές που
παρουσιάζουν ελλείψεις ή ασάφειες σε σχέση με στοιχεία που ζητούνται από το
αναλυτικό φύλλο συμμόρφωση απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
ΑΡΘΡΟ 5
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 6
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.
Η τιμή της προσφοράς περιλαμβάνει τη μεταφορά και την παράδοση των ειδών στις
εγκαταστάσεις των Παιδικών Σταθμών της Δ.Κ. Δεσκάτης και της Τ.Κ. Καρπερού και στα
Δημοτικά Καταστήματα Δεσκάτης και Καρπερού..
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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 7
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 ειδών καθαριότητας εξετάζεται η καταλληλότητα αυτών και
συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές. Εφόσον προκύψει ακαταλληλότητα των ειδών
καθαριότητας ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε άμεση αντικατάσταση αυτών κατά την ίδια
ημέρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προβεί σε αντικατάσταση της τυχόν ακατάλληλης ποσότητας,
ο Δήμος δικαιούται κατά την κρίση του να προβεί στην απόρριψη των ειδών καθαριότητας
ή στη μείωση του τιμήματος. Το συγκεκριμένο ποσοστό θα εγκρίνει με απόφασή της η
Οικονομική Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 8
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 9
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 10
Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα προσκομίσει προσφορά για μία ή και περισσότερες ομάδες ή
υποομάδες με το σύνολο όμως των ειδών που αναφέρονται σ’ αυτές. Επίσης στην
κατατεθειμένη προσφορά θα υπάρχει σαφής διαχωρισμός ομάδων ή υποομάδων σύμφωνα με
το παρόν τεύχος προδιαγραφών. Για κάθε ομάδα ή υποομάδα θα αναδειχθεί ένας μειοδότης.
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ΑΡΘΡΟ 11
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.
Ο ενδιαφερόμενος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει οποιοδήποτε έγγραφο,
πιστοποιητικό ή στοιχεία του ζητηθούν, προς απόδειξη τήρησης των σχετικών
ευρωπαϊκών κανονισμών, της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα
διαγωνισμού, οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης
και όσες φορές κριθεί απαραίτητο.
ΑΡΘΡΟ 12
Ο ανάδοχος θα επιβαρυνθεί με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και κάθε είδους φόρους
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
ΑΡΘΡΟ 13
Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να αποστείλει προς έλεγχο τα προσφερόμενα
δείγματα, εφόσον ζητηθούν να προσκομιστούν από τους διαγωνιζόμενους, κατά την
αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών αυτών. Στην περίπτωση αυτή η
δαπάνη του παραπάνω ελέγχου βαρύνει τον προμηθευτή
ΑΡΘΡΟ 14
Στην τεχνική και στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται η εμπορική
ονομασία των προσφερόμενων ειδών. Στην τεχνική προσφορά να δηλώνεται το μέγεθος
της συσκευασίας ανάλογα το προσφερόμενο είδος (βάρος, αριθμός τεμαχίων, λίτρα,
μέτρο).
ΑΡΘΡΟ 15
Οι διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης δημοσίων
συμβάσεων προμηθειών διέπονται από τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016, του άρθρ. 17
του Ν. 4497/17 του άρθρ. 107 του Ν. 4497/17 και του Ν. 4555/2018.
ΔΕΣΚΑΤΗ 16-12-2019

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΚΥΡΑΤΣΩ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡ/ΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
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