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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια (µακαρόνια, ρύζι, 

κοτόπουλα γάλα, ζάχαρη κ.λπ.) για τους άπορους δηµότες  του ∆ήµου Ηρακλείου 

και της προµήθειας υλικών άµεσης ανάλωσης (είδη κυλικείου ΚΑΠΗ).  

 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Τα προσφερόµενα  τρόφιµα  θα πρέπει να πληρούν τις  προδιαγραφές της υγιεινής  

και προδιαγραφές της µελέτης. 

 ΑΡΘΡΟ 3ο 

Ο Φ.Π.Α., βαρύνει τον κύριο της εργασίας (∆ήµος Ηρακλείου).  

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείµενων διατάξεων, φόρους, τέλη, 

κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας της προµήθειας.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Α. Η παράδοση  των  τροφίµων  θα γίνει  στο κατάστηµα  του  προµηθευτή σε κάθε  

δικαιούχο,  που  θα προσκοµίσει  έγγραφο  της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης 

του ∆ήµου Ηρακλείου ΚΑΙ στο οποίο θα αναγράφεται:    το όνοµα και  ο αριθµός 

ταυτότητας του δικαιούχου, η ποσότητα και το είδος των τροφίµων που δικαιούται.  

Ο προµηθευτής αφού παραδώσει τα τρόφιµα  θα συλλέγει  έγγραφα που του 

παραδίδονται και στη συνέχεια θα συντάξει κατάσταση παραλαβής, η οποία θα 

υπογράφεται από τον δικαιούχο, µε το όνοµά του και τον αριθµό της αστυνοµικής 

του ταυτότητας. Η οριστική  παραλαβή των τροφίµων  θα γίνει από την αρµόδια 

τριµελή Επιτροπή του ΕΚΠΟΤΑ,   αφού ο προµηθευτής προσκοµίσει  µε το τιµολόγιό 

του την κατάσταση µε τις υπογραφές των δικαιούχων και το σύνολο των εγγράφων 

της ∆/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης.  

Β. Η παράδοση των υλικών άµεσης ανάλωσης, είδη κυλικείου για τα ΚΑΠΗ θα 

παραδίδονται τµηµατικά στα Κέντρα Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής Προστασίας 

Ηλικιωµένων (ΚΑΠΗ) του ∆ήµου Ηρακλείου, µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου 
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και ύστερα από αίτηµα του κάθε υπεύθυνου του Κέντρου, τουλάχιστον, δύο ηµέρες 

πριν και θα παραλαµβάνονται από την  αρµόδια τριµελή Επιτροπή του ΕΚΠΟΤΑ.    

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Οι προσφερόµενες τιµές στο τιµολόγιο προσφοράς των διαγωνιζοµένων δεν πρέπει 

να υπερβαίνουν κατ' άρθρο τις τιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού. 
 
 
 
 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                          Η  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  

                                                                                                           
 
 

 
 


