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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 
Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας,  
Παιδείας & Πολιτισμού 
Tμήμα Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού  

 

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1° ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Αυτή η Συγγραφή Υποχρεώσεων αποτελεί τη Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της 
παραπάνω προμήθειας και καθορίζει τον τρόπο της εκτέλεσής της. Με τον παρόντα διαγωνισμό 
θα γίνει η επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με πρόχειρο  διαγωνισμό, με κριτήριο τη χαμηλότερη 
προσφορά για την προμήθεια έτοιμου φαγητού για τους (96), μαθητές του Μουσικού Σχολείου 
Χίου για το σχολικό έτος 2016-2017. 
Η παραπάνω προμήθεια έχει προϋπολογισμό δημοπράτησης  69.918,33  με ΦΠΑ. 
(Για το έτος 2016 έχει προβλεφθεί ΦΠΑ  17% ενώ για το έτος 2017 ΦΠΑ 24%) 
 
ΑΡΘΡΟ 2° : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Η διενέργεια της δημοπρασίας και η εκτέλεση της παραπάνω προμήθειας διέπονται από τις 
διατάξεις: 
1. Την Υ.Α 11389/93 του ΥΠ. ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ Β'185/23.03.1993 ) 
2. Το Ν.2286/95 περί "Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεων συναφών 
θεμάτων» (ΦΕΚ ΑΊ9/01.02.1995 ) 
3. Το Ν.3463/2006 Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπως αυτές ισχύουν κατά την 
ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης, καθώς και με τους όρους του παρόντος τεύχους. 
4. Του Ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 160/8.8.2014). 
5. Το Ν.3274/2004 «Οργάνωση και λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
πρώτου και δεύτερου βαθμού». 
6. Την αριθ. Γ2/3732/20-9-88 ΚΥΑ των Υπουργών Ε.Π.Θ., ΕΣ. & ΟΙΚ. (ΦΕΚ 767/88 τ.Β') 
"Δωρεάν σίτιση μαθητών των Μουσικών Γυμνασίων". 
7. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ( ΦΕΚ 87/Α/2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ». 
8. To άρθρο 69 παράγραφος 2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Β/14-4-2014) με την οποία 
τροποποιήθηκε η παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (Α΄ 87). 
 
ΑΡΘΡΟ 3": ΣΕΙΡΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΕΥΧΩΝ 
Τα τεύχη δημοπρατήσεως αλληλοσυμπληρώνονται, εν περιπτώσει δε ασυμφωνίας μεταξύ των 
περιεχομένων εις αυτά όρων, η σειρά ισχύος των ως άνω τευχών καθορίζεται ως κάτωθι: 
1. Η Μελέτη/Τεχνική Έκθεση  
2. Ενδεικτικός  Προϋπολογισμός  
3. Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (περιλαμβανομένων των τεχνικών 
προδιαγραφών) 
4. Η Διακήρυξη δημοπρασίας  
 
ΑΡΘΡΟ 4Ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Η δαπάνη για την συγκεκριμένη προμήθεια προϋπολογίζεται σε 69.918,33 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για το σχολικό έτος 2016-2017. Η πίστωση για το έτος 2016, θα 
ανέλθει στο ποσό των 25.564,03 ευρώ και θα επιβαρύνει από το ΚΑ 15-6481-007, ενώ η 
υπολειπόμενη δαπάνη ύψους 44.354,30 ευρώ θα προβλεφθεί κατά τη σύνταξη προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2017. 



2 

 

ΑΡΘΡΟ 5 0: ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Η παραπάνω προμήθεια θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό και με βάση τη χαμηλότερη 
προσφορά, για τις προσφορές που πληρούν τις ζητούμενες προϋποθέσεις και προδιαγραφές. 
 
ΑΡΘΡΟ 6": ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό 
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος και αντιστοιχεί σε ποσό 1.153,00 ευρώ. Η 
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον  1 μήνα  μετά τη λήξη της ημερομηνίας 
υποβολής προσφορών που ορίζεται από τη διακήρυξη. 
Η εγγύηση συμμετοχής του τελευταίου μειοδότη  θα αντικατασταθεί, πριν  την υπογραφή της 
σύμβασης, με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής 
αξίας προ ΦΠΑ. Οι εγγυήσεις συμμετοχής των  υπολοίπων διαγωνιζομένων επιστρέφονται μέσα 
σε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση  καλής εκτέλεσης επιστρέφεται 
στον ανάδοχο της προμήθειας μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της 
προμήθειας μετά το πέρας της σύμβασης και οπωσδήποτε ύστερα από την εκκαθάριση των 
τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους, μετά από βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας. 
Οι εγγυήσεις πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν τα ακόλουθα: 

 Την  ημερομηνία έκδοσης. 
 Τον εκδότη. 
      Τον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης προς τον οποίο απευθύνεται. 
      Τον αριθμό της εγγύησης. 
      Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 
      Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. 
      Τη σχετική διακήρυξη, και την ημερομηνία διαγωνισμού. 
       Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 
       Ότι το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση του ΟΤΑ που διενεργεί τον 

διαγωνισμό και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος του εκδότη αντίρρηση 
ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από 
την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

      Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

      Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της υπηρεσίας του ΟΤΑ που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το 
σχετικό αίτημα πρέπει να γίνει πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης και να αφορά 
χρονικό διάστημα μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες . Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου 
ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 
ματαιώνονται. 

 
ΑΡΘΡΟ 7° : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 
Η σύμβαση σίτισης μαθητών ισχύει για το σχολικό έτος 2016-2017. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 ° :  ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
      Η προμήθεια θα γίνεται σε καθημερινή βάση για όλες τις ημέρες λειτουργίας του σχολείου 
και για όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2016-2017. 
      Η ποιοτική και η ποσοτική παραλαβή των γευμάτων θα γίνεται κάθε φορά στις 
εγκαταστάσεις του σχολείου από την Επιτροπή παραλαβής του ΕΚΠΟΤΑ  του Δ. Χίου η οποία  
αποφαίνεται για την παραλαβή ή την απόρριψη του φαγητού. 
      Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την επιτροπή παραλαβής ότι κάποιο είδος δεν 
ανταποκρίνεται στις τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 3 της διακήρυξης ή εμφανίζει κάποιο 
εμφανές πρόβλημα (π.χ. αλλοίωση, δυσοσμία, κλπ), ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί 
άμεσα στην αντικατάστασή του χωρίς να έχει δικαίωμα διαφωνίας. 
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      Η επιτροπή παραλαβής μπορεί όποτε κρίνει σκόπιμο να αποστέλλει με δαπάνη του 
προμηθευτή αντιπροσωπευτικό δείγμα της συνολικής ποσότητας στο Γενικό Χημείο του 
Κράτους για ανάλυση. Αν η επιτροπή παραλαβής αποφασίσει (2) φορές να μην παραλάβει το 
είδος ή τα είδη από τον προμηθευτή δύναται να κηρυχθεί ο προμηθευτής έκπτωτος. 
      Το πρωτόκολλο παραλαβής αφού συνταχθεί και υπογραφεί από όλα τα μέλη της επιτροπής 
αποστέλλεται μαζί με το σχετικό δελτίο αποστολής του προμηθευτή στην οικονομική υπηρεσία 
του Δήμου Χίου καθώς αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την ενταλματοποίηση της 
δαπάνης.      
     Ο τόπος παράδοσης θα είναι εντός του Μουσικού Σχολείου Χίου κατά τις ημέρες που αυτό 
λειτουργεί. 
 
ΑΡΘΡΟ 9° : ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Ο ανάδοχος προμηθευτής βαρύνεται με όλους τους νόμιμους φόρους, τέλη & κρατήσεις που 
ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Τυχόν έξοδα Χημικού ή Εργαστηριακού 
ελέγχου, βαρύνουν τον προμηθευτή και δεν είναι δυνατόν να προκύψει αμφισβήτηση ή 
ενδεχόμενη απαίτηση του προμηθευτή για επί πλέον καταβολή αποζημίωσης σε αυτόν για τις 
παραπάνω δαπάνες. 
 
ΑΡΘΡΟ 100 : ΠΛΗΡΩΜΗ 
Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει από το Ταμείο του Δήμου Χίου, μετά τη διενέργεια της 
οριστικής παραλαβής, τμηματικά, με την προϋπόθεση ότι θα προσκομισθούν έγκαιρα από 
μέρους του προμηθευτή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά  για τη νομιμότητα της δαπάνης για 
την έκδοση του εντάλματος πληρωμής. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 
 Βεβαίωση  του Δ/ντή   του σχολείου για την πραγματοποίηση του συσσιτίου, μαζί με τα 
αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής.  
 Τιμολόγιο του προμηθευτή. 
 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.  
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Χίου. 
Η δαπάνη θα βαρύνει την κάθε φορά εγκεκριμένη πίστωση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού 
του Δήμου Xίου. 
Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στον προμηθευτή: 

1. Στις ημέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία, σε συνεννόηση με το Διευθυντή του 
σχολείου. 

2. Στις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης, 
απεργίας του διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του προμηθευτή με το Διευθυντή 
του σχολείου. 

3. Στις περιπτώσεις που, λόγω κακοκαιρίας, τα σχολεία παραμείνουν κλειστά με 
απόφαση Δημάρχου ή άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 0: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
H καθημερινή σίτιση των μαθητών θα γίνεται με μεσημβρινά γεύματα, σε ατομικές μερίδες, 
σύμφωνα με το ενδεικτικό εναλλασόμενο μενού που ακολουθεί. Κατά την παρασκευή, 
μεταφορά και παράδοση του έτοιμου φαγητού πρέπει να πληρούνται οι όροι συσκευασίας, οι 
όροι του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και οι προδιαγραφές του εβδομαδιαίου μενού. Η 
παρασκευή των γευμάτων θα είναι ημέρας αποκλειόμενης της μεθόδου προκατάψυξης τύπου 
cook and freeze επί ποινή αποκλεισμού. 
 Κατά τις  ημέρες  εκδρομών/εορτών κ.λ.π. εκδηλώσεων  (σύνολο: 5) θα προσφέρεται σνακ, 
όπως αυτό αναφέρεται στο μενού.  
 
Η ποιότητα των προαναφερομένων ειδών θα είναι άριστη και το μενού θα έχει ως εξής: 
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ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΕΚΑΠΕΝΘΗΜΕΡΟ  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ 
 

ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΟ ΠΙΑΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 

Δευτέρα Ζυμαρικό με κιμά Ψωμί, νωπή σαλάτα,  φρούτο 

Τρίτη Κοτόπουλο ψητό με πατάτες φούρνου Ψωμί, νωπή σαλάτα,  φρούτο 

Τετάρτη Λαδερό λαχανικό 
Ψωμί, νωπή σαλάτα,  50 γρ. τυρί,  

φρούτο. 

Πέμπτη Μοσχάρι με ριζότο ή πουρέ. Ψωμί, νωπή σαλάτα,  φρούτο. 

Παρασκευή Mπιφτέκι με πατάτες φούρνου Ψωμί, νωπή σαλάτα,  φρούτο. 

 

ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΟ ΠΙΑΤΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 

Δευτέρα Ζυμαρικό με σάλτσα. Ψωμί, νωπή σαλάτα,  φρούτο. 

Τρίτη 
Μπριζόλα χοιρινή με πατάτες 

φούρνου 
Ψωμί, νωπή σαλάτα,  φρούτο. 

Τετάρτη Όσπριο 
Ψωμί, νωπή σαλάτα,  50 γρ. τυρί,  

φρούτο. 

Πέμπτη Σουτζουκάκια  με  ρύζι  ή πουρέ Ψωμί, νωπή σαλάτα,  φρούτο. 

Παρασκευή Κλαμπ Σάντουϊτς  ή πίτσα ατομική Φρούτο 

ΗΜΕΡΕΣ 
ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
/EOΡΤΩΝ 

ΣAΝΤΟΥΙΤΣ (ΤΥΡΙ 
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ,ΝΤΟΜΑΤΑ) 

Η’  ΤΥΡΟΠΙΤΑ 
Ή ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑ 

 

 
Το τελικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο καθορίζεται σε συνεργασία του προμηθευτή με τη 
Διεύθυνση του Σχολείου κάθε Παρασκευή και ισχύει για την επόμενη εβδομάδα. Η Διεύθυνση 
του Σχολείου αναρτά σε καθορισμένο μέρος το εβδομαδιαίο πρόγραμμα σίτισης για να λάβουν 
γνώση οι μαθητές του Σχολείου. Επίσης, ένα αντίγραφο στέλνεται στον Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και ένα στο Δήμο Χίου Διεύθυνση Οικονομικών. 
Σε περίπτωση εκδρομής/ εορτών κ.λ.π εκδηλώσεων  του σχολείου το προγραμματισμένο 
ημερήσιο γεύμα  αντικαθίσταται από σνακ σύμφωνα με το ενδεικτικό μενού, πάντα σε 
συνεργασία του προμηθευτή με τη Διεύθυνση του Σχολείου. 
Ο αριθμός των γευμάτων που θα προσφέρονται καθημερινά θα εξαρτάται από τον αριθμό των 
μαθητών οι οποίοι θα βρίσκονται στο χώρο του σχολείου ενώ ο ακριβής αριθμός θα 
επιβεβαιώνεται σε καθημερινή βάση μετά από επικοινωνία με τον διευθυντή του σχολείου. 
Επιπλέον, η Δ/νση του σχολείου μπορεί να αιτηθεί περικοπή ορισμένων γευμάτων έως και το 
ήμισυ επί του συνόλου ημερησίως, όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο (απουσίες μαθητών κλπ). 
Επίσης δύναται να απαιτήσει αλλαγή του τόπου σίτισης μερίδας μαθητών ή δύναμης των 
μαθητών λόγω μεταστέγασης του Σχολείου ή εκδηλώσεων, πάντα όμως σε συνεννόηση με τον 
προμηθευτή.  
Η ημερήσια αποζημίωση του αναδόχου θα προκύπτει από τον αριθμό των ημερησίως 
δηλωθέντων μαθητών από την Δ/νση του σχολείου επί της αξίας του ημερήσιου συσσιτίου για 
κάθε μαθητή. 
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ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
Τα τρόφιμα και γενικώς οι πρώτες ύλες από τις οποίες θα παρασκευάζονται τα γεύματα (κύριο 
πιάτο) και τα συνοδευτικά τους, ΘΑ ΕΙΝΑΙ Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  και θα πληρούν τους όρους του 
κώδικα τροφίμων και ποτών καθώς και τις υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις.  
Επιπλέον δεν πρέπει να περιέχουν πρόσθετα συστατικά, τα οποία χαρακτηρίζονται ως 
επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία (π.χ. γαλακτοποιητές, σταθεροποιητές, χρωστικές 
ουσίες, συντηρητικά, υποκατάστατα  κλπ). 
Το βάρος της μερίδας θα είναι αυτό που  καθορίζεται από την Αγορανομική Διάταξη 14/1989, 
όπως  έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
Τα κρέατα και τα πουλερικά που θα χρησιμοποιούνται θα είναι  νωπά.  
Τα φρούτα και τα λαχανικά θα είναι εποχής και θα έχουν ποικιλία. Κατά την παρασκευή των 
γευμάτων να χρησιμοποιείται ελαιόλαδο.  
Το τυρί που θα προσφέρεται, ως συνοδευτικό  θα είναι θα είναι φέτα, γραβιέρα, ή χιώτικο τυρί. 
Ο προμηθευτής οφείλει να εφαρμόζει τις προδιαγραφές του HACCP (HAZARD ANALYSIS & 
CRITICAL CONTROL POINTS- Ανάλυση Κινδύνων και κρισίμων Σημείων Ελέγχου-Κανόνες Ορθής 
Υγιεινής ή να κατέχει Βεβαίωση ύπαρξης συστήματος αυτοελέγχου βάσει των αρχών 
HACCP, πρακτικής που στόχο έχει τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων , δηλ. η 
επίτευξη προϊόντων διατροφής ασφαλών για την υγεία του καταναλωτή που θα πιστοποιείται 
ελέγχεται από τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες. 
Το ημερήσιο γεύμα θα στεγανοποιείται σε συσκευασίες αλουμινόχαρτου (κύριο πιάτο) και θα 
συνοδεύεται από κατάλληλα μαχαιροπίρουνα πλαστικά (χωρίς προεξοχές και ανωμαλίες 
χύτευσης τους), χαρτοπετσέτες και ατομικό χάρτινο ή πλαστικό τραπεζομάντιλο διαστάσεων 
35CM x 35CM μιας χρήσεως. 
Το ημερήσιο φαγητό θα μεταφέρεται στο σχολείο σε κατάλληλο όχημα εφοδιασμένο με σχετική 
άδεια και προσφάτως ελεγμένο από την αρμόδια υπηρεσία (έλεγχος τελευταίου μήνα) και εντός 
1 ½ ώρας από την παρασκευή του προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη αλλοίωση της 
ποιότητας του. Θα σερβίρεται στους κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους του σχολείου ζεστό 
και καλοψημένο, (μεταφορά σε κατάλληλους για το σκοπό αυτό θερμοθαλάμους - θερμομπόξ) 
Η διανομή του φαγητού προς τους μαθητές θα γίνεται με ευθύνη και προσωπικό του σιτιστή 
όπως επίσης και η αποκομιδή των απορριμμάτων. 
Η μεταφορά των μερίδων, με φροντίδα του προμηθευτή, θα πρέπει να πληροί τους όρους: 
• Προφύλαξης 
• Καθαριότητας 
• Κατάλληλου χρόνου άφιξης στο σχολείο κάθε εργάσιμη ημέρα, που θα καθοριστεί 
από τη Διεύθυνση του σχολείου. 
Σε τακτικά χρονικά διαστήματα θα ασκείται Υγειονομικός έλεγχος στο χώρο που 
προετοιμάζονται και παρασκευάζονται τα γεύματα και στο σχολείο. 
Όσοι προετοιμάζουν, μεταφέρουν και σερβίρουν το φαγητό στους μαθητές θα πρέπει να έχουν 
πιστοποιητικό υγείας. 
 
ΑΡΘΡΟ 12" : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Σχετικά με τις κυρώσεις κλπ. ή την επίλυση των διαφορών μεταξύ Δήμου και προμηθευτή, πριν 
και μετά την υπογραφή της σύμβασης, γίνεται εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του 
ΕΚΠΟΤΑ.  
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