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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ), ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. (ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ,
Κ.Α.Π.Η. κλπ) ΚΑΙ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Τ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 212.052,31€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΣΥΓΓΡΑΦΉ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΩΝ
ΆΡΘΡΟ 1ο:ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Αυτή η συγγραφή υποχρεώσεων αποτελεί τη Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της
παραπάνω προμήθειας και καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της. Η παρούσα αφορά την προμήθεια
τροφίμων και λοιπών ειδών παντοπωλείου που είναι απαραίτητα για τον Δήμο (Παιδικές
Κατασκηνώσεις, Κοινωνικό Παντοπωλείο), το Νομικό Πρόσωπο (Παιδικοί Σταθμοί, Κ.Α.Π.Η. κλπ)
και την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου.
ΆΡΘΡΟ 2Ο: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ.
Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις:
1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ
114/Α/2006).
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, σχετικά με την πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης (ΦΕΚ 163/
Α/2009).
4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 69 του Ν.4257/14(ΦΕΚ93/τ.Α/14/4-2014 όπως ισχύει.
5. Τις διατάξεις του Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας,
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»( ΦΕΚ 160/Α/2014), όπως
ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών
( προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»
7. Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και
άλλες διατάξεις
8. Τις ισχύουσες εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών.
ΆΡΘΡΟ 3Ο: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της
προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των διακοσίων δώδεκα χιλιάδων πενήντα δυο ευρώ και τριάντα
ενός λεπτών (212.052,31€) συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. η οποία προβλέπεται
να χρηματοδοτηθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό κάθε φορέα, και θα βαρύνει τους αντίστοιχους
ΚΑ εξόδων τους, οικονομικού έτους 2017.
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ΆΡΘΡΟ 4Ο: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα συμβατικά στοιχεία της προμήθειας, που ισχύουν είναι με την παρακάτω σειρά:
α) Η διακήρυξη του διαγωνισμού.
β) Οικονομική προσφορά
γ) Η τεχνική έκθεση και οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης
δ) Η συγγραφή αυτή υποχρεώσεων.
ε) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
ΆΡΘΡΟ 5 Ο :ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις και θα πραγματοποιηθεί μετά από ανοιχτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης στις ομάδες:
. στα ελαιόλαδα,
.οπωροκηπευτικά,
.κατεψυγμένα λαχανικά και ψάρια
κρέατα, πουλερικά
το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) ανά ομάδα ειδών, στη νόμιμα
διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών του Τμήματος Εμπορίου &
Τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.
3438/2006 (ΦΕΚ 33/14-2-2006) και
Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων, παντοπωλείου κλπ η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή (ή
προμηθευτές) που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στις τιμές της μελέτης στο σύνολο της
ομάδας.
και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν είδη καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές
της προμήθειας.
Δε γίνονται δεκτές επί ποινή αποκλεισμού οι προσφορές:
1. που αναφέρονται σε μέρος της ποσότητας του κάθε είδους ή σε μέρος της ομάδας,
2. που η τιμή μονάδας σε ευρώ (€) εκάστου είδους κάθε ομάδας υπερβαίνει την ενδεικτική
τιμή του προϋπολογισμού και
3. που η έκπτωση επί της % είναι αρνητική
Κάθε προμηθευτής που επιθυμεί να λάβει μέρος σε διαγωνισμό Δημοτικών προμηθειών ή σε
διαδικασία διαπραγμάτευσης ή απευθείας ανάθεσης, καλείται να αποδείξει την εγγραφή του σε
επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τους όρους που καθορίζονται από τους νόμους της χώρας που
είναι εγκατεστημένος.
ΆΡΘΡΟ 6Ο ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
1.Οι εγγυητικές επιστολές (εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεση) εκδίδονται από
πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται 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. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
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Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση
του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται
όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του
διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης
από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5)
ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης.
Ο Δήμος Τρίπολης επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.Εγγύηση συμμετοχής
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται
στο ποσό των τριών χιλιάδων εξακοσίων τριάντα ευρώ, 3.630,00 €.
Όταν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν σε ένα τμήμα γίνεται δεκτή η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής, με ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του τμήματος αυτού, με την
ανάλογη στρογγυλοποίηση.
Όταν οι οικονομικοί φορείς συμμετέχουν σε μια ομάδα ή ομάδες τμημάτων γίνεται δεκτή η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, με ποσοστό 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, της μιας ομάδας ή των
ομάδων αυτών, με την ανάλογη στρογγυλοποίηση.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για εκατόν ογδόντα (180) ημέρες από την καταλυτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται.
Ο Δήμος μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη
λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
3. Εγγύηση καλής εκτέλεσης. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται
σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την
υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον
τα αναφερόμενα στο άρθρο 6.1 της παρούσας και όσα ορίζονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του Δήμου έναντι του αναδόχου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
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ΆΡΘΡΟ 7 Ο: ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 150
ημερών από την καταλυτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από το Δήμο, πριν
από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και τη διακήρυξη.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν ο Δήμος κρίνει, κατά περίπτωση,
αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
ΆΡΘΡΟ 8Ο : ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΦΟΡΟΙ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΔΑΣΜΟΙ
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον ελληνικό τύπο βαρύνει τον ανάδοχο.
Ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει το Δήμο Τρίπολης.
Ο προμηθευτής (οι προμηθευτές) βαρύνεται με τους φόρους, τα τέλη και κρατήσεις που κατά
Νόμο ισχύουν την ημέρα της δημοπρατήσεως.
ΆΡΘΡΟ 9Ο: ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ
Η τιμή του προς προμήθεια προϊόντος δίνεται ανά μονάδα και ποσοστό έκπτωσης, όπως καθορίζεται
στη διακήρυξη. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή το ποσοστό έκπτωσης
ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα του κάθε προϊόντος, η προσφορά απορρίπτεται
ως απαράδεκτη.
ΆΡΘΡΟ 10Ο: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο Δήμος προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας
είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει
αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ του Δήμου η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
ΆΡΘΡΟ 11Ο: ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα τρόφιμα μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που θα
ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδίδει τα τρόφιμα κατά είδος και ποσότητα, τμηματικά και
σύμφωνα με τις παραγγελίες του Δήμου, του ΝΠΔΔ και της ΚΕΔΗΤ αυθημερόν συνοδευόμενα
υποχρεωτικά με το αντίστοιχο δελτίο αποστολής ή τιμολόγιο.
Τα τρόφιμα θα πρέπει να παραδίδονται,
 για το Δήμο: α. στο κτήριο των Παιδικών Κατασκηνώσεων του Δήμου που βρίσκεται στο Παράλιο
Άστρος και β. στο κτήριο που στεγάζεται το Κοινωνικό Παντοπωλείο (Πλατεία Βαλτετσίου
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Τρίπολη),
 για το Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου σε χώρο ή χώρους που θα υποδείξει το Ν.Π.Δ.Δ.
 για την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου (ΚΕΔΗΤ) σε χώρο ή χώρους που θα υποδείξει η
Κ.Ε.ΔΗ.Τ.
Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των τροφίμων στον τόπο παράδοσης θα επιβαρύνουν τον
ανάδοχο υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν
λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθούν τα τρόφιμα, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί τον φορέα που εκτελεί την προμήθεια και την επιτροπή
παρακολούθησης και παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει τα τρόφιμα
σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο.
ΆΡΘΡΟ 12Ο :ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.
H παραλαβή των τροφίμων γίνεται από τις επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής του κάθε
φορέα, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν. 4412/16 και
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου.
Οι επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής διατηρούν το δικαίωμα να ελέγξουν με οποιοδήποτε
τρόπο - χημικό, εργαστηριακό κλπ τα τρόφιμα (νωπά κρέατα κλπ) σε χρόνο που θα επιλέγει για να
διαπιστώσει και να εξασφαλίσει τη συμφωνία της ποιότητας των παραδοθέντων τροφίμων με αυτή
των τεχνικών προδιαγραφών σύμφωνα με το άρθρο 214 του Ν. 4412/16.
Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει
πρωτόκολλα (μακροσκοπικό - οριστικό - παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις - απόρριψης των
τροφίμων) σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 208 του Ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις παραπάνω επιτροπές κοινοποιούνται υποχρεωτικά και
στους αναδόχους.
Η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες
ημέρες από την παραλαβή των τροφίμων.
Αν η παραλαβή των τροφίμων και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από
την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο,
θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δήμου
και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση μόνο το θεωρημένο
από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα τρόφιμα αποδεικτικό προσκόμισης τούτων.
ΑΡΘΡΟ 13ο : ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, εφόσον παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά τρόφιμα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται
στο άρθρο 206 του Ν. 4412/2016 και τους όρους της σχετικής διακήρυξης.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) τα τρόφιμα δεν φορτώθηκαν ή παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με ευθύνη του Δήμου και
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύμβασης.
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Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Αν τα τρόφιμα φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.
4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε
εκπρόθεσμα.
ΆΡΘΡΟ 14Ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Θα γίνεται με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά,
τα οποία θα υποβάλλει ο προμηθευτής, μετά τη διεκπεραίωση κάθε παραγγελίας.
Ο προμηθευτής κατά τη πληρωμή του υπόκειται στις προβλεπόμενες από το Νόμο κρατήσεις. Τα
δικαιολογητικά πληρωμής ελέγχονται από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία.
ΆΡΘΡΟ 15Ο: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Για θέματα που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων εφαρμόζεται
η διακήρυξη και οι σχετικές διατάξεις.
Τρίπολη, 25-11-2016
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊσταμένη της Δ/νσης
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας &
Πολιτισμού

Η Συντάξασα

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΛΕΚΑ
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