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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   3/2013 
 

          Ο Διευθυντής του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Κρήτη 1 αφού έλαβε υπόψη την 
3/1954 εγκύκλιο Υπουργείου Δικαιοσύνης τις διατάξεις του ΠΔ 118/07 & του ν.2286/96 
καθώς και το γεγονός ότι οι κρατούμενοι με δικά τους χρήματα έχουν δικαίωμα επιλογής 
προϊόντων της αρεσκείας τους.    
 

  Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι 
 

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ( ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ Γ.Κ.Κ. ΚΡΗΤΗ 1 ΓΙΑ 

ΕΝΑ ΕΤΟΣ. 
 
Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ : 
 

1. Το Γενικό Κατάστημα Κράτησης Κρήτη 1 διενεργεί έρευνα αγοράς ( πρόχειρο 
μειοδοτικό διαγωνισμό) με τη συλλογή σφραγισμένων προσφορών για την 
ανάδειξη προμηθευτή ειδών οπωρολαχανοπωλείου επί ένα έτος . 

2. Προμηθευτής θα είναι ο μειοδότης  με το μεγαλύτερο  ποσοστό έκπτωσης επί της 
ημερήσιας τιμοληψίας του τμήματος  Εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας του 
Ν. Χανίων.  

3. Οι προσφορές θα κατατίθενται στο γραφείο της Διαχείρισης του Καταστήματος το 
αργότερο μέχρι  την 10η πρωινή της 5ης Νοεμβρίου 2013 . 

4. Δεν απαιτείται να κατατεθούν δικαιολογητικά συμμετοχής ή εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των συμβάσεων . Εφιστάται η προσοχή όμως ότι σε περίπτωση που 
δεν τηρούνται οι όροι των συμβάσεων που θα συναφθούν ή παραδίδονται 
προϊόντα που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις των καταναλωτών κρατουμένων , οι 
συμβάσεις διακόπτονται με απόφαση της Διαχειριστικής Επιτροπής. 

5. Οι κρατούμενοι της φυλακής είναι πελάτες-καταναλωτές του πρατηρίου τροφίμων 
και ως τέτοιοι έχουν δικαίωμα να ζητούν προϊόντα συγκεκριμένης φίρμας ή 
ποιότητας 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 
ΚΡΗΤΗ 1  

 
 
Ταχ.Διεύθυνση: Αγυιά Χανίων 
Ταχ. Κώδικας   : 731 00 
Πληροφορίες   : Κλωνιζάκη Στυλιανή 
Τηλέφωνο   : 24620 46704 
fax    : 28210 51209 
E-mail             :kkchania@otenet.gr 

Αγυιά, 22 Οκτωβρίου 2013 

Αρ. Πρωτ.: 7728 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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Β. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
 
 Η υπόψη προμήθεια υπολογίζεται σε  40.000,00 Ευρώ  ετησίως. 
Το παραπάνω προϋπολογισθέν ποσό είναι ενδεικτικό και υπάρχει περίπτωση να αυξομειωθεί 
ανάλογα με τη ζήτηση από μέρους των κρατουμένων που είναι και οι τελικοί καταναλωτές. 
 
 
 
Γ. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ  
  
 

1. Οι προσφορές θα ισχύουν και θα δεσμεύουν τους προμηθευτές για ένα έτος. Οι 
συμβάσεις που θα συναφθούν θα ισχύουν για ένα έτος. 

2. Οι τιμές είναι δυνατόν να αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω ή προς τα κάτω, μετά 
από αίτηση του προμηθευτή , εάν υπάρξουν ανατιμήσεις ή υποτιμήσεις των 
προϊόντων στην αγορά  +  10%. Στην περίπτωση αυτή με απόφαση της 
Διαχειριστικής Επιτροπής  θα καθορίζεται η νέα τιμή προμήθειας του προϊόντος . 
Τυχόν κιβωτιακές εκπτώσεις ή προσφορές εργοστασίων θα υπολογίζονται πέραν της 
τιμής συμβάσεως για να είναι προς όφελος των καταναλωτών κρατουμένων. 

 
 
 
 
Δ. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  
 

 
1. Ο χρόνος εκτέλεσης της παραγγελίας πρέπει να αναφέρεται από τον 

ενδιαφερόμενο στην προσφορά του . 
2. Οι παραλαβές θα γίνονται σε εργάσιμες ημέρες από 07:15 έως την 11:30 στις 

εγκαταστάσεις του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Κρήτη 1  ή σε ώρες που θα 
υποδεικνύονται από τους υπαλλήλους του Γ.Κ.Κ. Κρήτη 1 , κατά την παραγγελία.  

3. Ο χορηγητής, θα παραδίδει αυτά συσκευασμένα (σε διάφανη σακούλα) ανά 
παραγγελιάς και η κάθε παραγγελία θα συνοδεύεται από την αντίστοιχη απόδειξη 
λιανικής πώλησης (αν είναι δυνατό με αντίγραφο).  

4. Σε περίπτωση παραγγελίας, η οποία για υπηρεσιακούς λόγους δεν μπορεί να 
παραδοθεί στον εντολέα της, θα επιστρέφεται ακέραια στον χορηγητή.  

5. Όλα τα υπό προμήθεια προϊόντα θα διέρχονται για τον έλεγχο από την 
εγκατεστημένη συσκευή X-RAY . Η εκφόρτωση των προϊόντων θα γίνεται με 
αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή.  
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Ε. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  
 
  
 Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται τοις μετρητοίς  ή με επιταγή ημέρας της 
Τράπεζας της Ελλάδος . Δεν υπάρχουν πρόσθετες επιβαρύνσεις ( κρατήσεις φόροι). 
 
ΣΤ. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

1. Σε περίπτωση που μετά την παραλαβή εντοπισθούν προϊόντα κατεστραμμένα ή 
ληγμένα ή με κατεστραμμένη ή παραμορφωμένη συσκευασία χωρίς  υπαιτιότητα 
της Υπηρεσίας, αυτά αντικαθίστανται από τον προμηθευτή.  

2. Τα προϊόντα που θα ζητούν οι κρατούμενοι με την παραγγελία τους θα είναι 
εποχής. 

3.   Σε περίπτωση που καθυστερήσει ο χορηγητής να φέρει τα είδη στην Υπηρεσία ή 
παραλείψει να πάει ορισμένα από εκείνα που παραγγέλθηκαν ή δεν τα πάει 
καθόλου ή σε περίπτωση απόρριψης των ειδών κατά την παραλαβή τους και η μη 
αντικατάστασής τους στην ταχθείσα προθεσμία, τότε η Υπηρεσία μπορεί να 
αγοράσει αυτά από το ελεύθερο εμπόριο. Η τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής μεταξύ 
της συμβατικής και της εκ του ελευθέρου εμπορίου αγοράς καθώς και κάθε άλλη 
πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν το χορηγητή 
και καταλογίζονται σε βάρος του μετά από απόφαση της Υπηρεσίας. 

 
 

ΠΡΟΣΟΧΗ  Σχετικά με την σύνταξη των προσφορών και για ευκολότερη 
εκτίμησή τους διευκρινίζονται τα εξής: 

 
1. Το ποσοστό έκπτωσης να δοθεί  με ακρίβεια μέχρι 2 δεκαδικών ψηφίων 
2. Να δοθεί ποσοστό  έκπτωσης επί της ημερήσιας τιμοληψίας του 

τμήματος εμπορίου της Περιφερειακής Ενότητας Ν. Χανίων. 
3. Τα προϊόντα που χρειάζονται ψυγείο για να  διατηρηθούν , αναλαμβάνει 

ο προμηθευτής την υποχρέωση να τοποθετήσει τον κατάλληλο 
εξοπλισμό. 

4. Δεν επιτρέπονται οι γυάλινες συσκευασίες  
 
 
                                                                  

 
 

 

 

 
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

 
 
 

Ιωάννης Κλαπάκης 

  


