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Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η     Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

Άρθρο 1ο 

Αντικείµενο της µελέτης  είναι  η  προµήθεια  τροφίµων (µακαρόνια, ρύζι, 

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

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

Άρθρο 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις. 

1. Της παρούσης ∆ιακήρυξης. 

2. Του Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/1-2-95) «Περί προµηθειών του ∆ηµόσιου τοµέα και 

ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» 

3. Του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ.Αποφ. 11389/93) του Υπ. Εσ. όπου αυτή δεν έρχεται σε 

αντίθεση µε τον Ν. 2286/95 και τον Ν. 3463/2006 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας). 

4. Του Π.∆. 394/96 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

5. Του Νόµου 3463/ ΦΕΚ Α’ 114/8-6-2006 «∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας». 

Τον Κ.Α. 15-6481.001 µε τίτλο « ∆απάνες για την περίθαλψη ενδεών , είδη 

διαβίωσης ή περίθαλψης   » του προϋπολογισµού 2012 του        ∆ήµου    

Ηρακλείου. 

 

6. Της εγκ. 3/11543/26.03.2013 του ΥΠ.ΕΣ.: Ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών 

προµηθειών των ∆ήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, 

των Περιφερειών, των Ιδρυµάτων και των νοµικών τους προσώπων, καθώς και των 

συνδέσµων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού. 

Άρθρο 3ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 

Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε πρόχειρο  διαγωνισµό µε 

κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή  σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις. 

Άρθρο 4ο 

Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος 
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α) ∆ιακήρυξη β) Συγγραφή υποχρεώσεων γ) Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων δ) 

Ενδεικτικός προϋπολογισµός ε) Τεχνικές προδιαγραφές  

Άρθρο 5ο 

Αξιολόγηση προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών (συµφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της 

προσφοράς µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης) κατακύρωση της προµήθειας  

µε βάση την   χαµηλότερη προσφορά είτε για την προµήθεια νωπών κοτόπουλων 

είτε για την προµήθεια ειδών παντοπωλείου  συνολικά ( Γάλα εβαπορέ , Μακαρόνια 

,ρύζι ζάχαρη, όσπρια, φασόλια  και η εισήγηση για την ανάθεση της προµήθειας θα 

γίνει από τριµελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Άρθρο 6ο 

Παράδοση   παραλαβή  

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 

και ύστερα από αίτηµα του κάθε υπεύθυνου του Κέντρου, τουλάχιστον, δύο ηµέρες 

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

Άρθρο 7ο 

Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 

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

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

Φ.Π.Α. βαρύνει τον ∆ήµο. 

Ο  ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                                                          H       
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