
 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 Προµήθεια  Τροφίµων του ∆ήµου Ηρακλείου  και του ∆ηµοτικού Οργανισµού 

Προσχολικής Αγωγής, Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης του ∆ήµου Ηρακλείου 

(∆ΟΠΑΦΜΑΗ 

Κατηγορία  Νο 1 :  

προµήθεια τροφίµων προκειµένου  

να  διανεµηθούν στις άπορες οικογένειες,     

του ∆ήµου Ηρακλείου  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Η παρούσα ειδική συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την προµήθεια τροφίµων 

(αλεύρι, όσπρια, γάλα, ζάχαρη κλπ.) προκειµένου να  διανεµηθούν στις άπορες 

οικογένειες, του ∆ήµου Ηρακλείου  

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 

Τα τρόφιµα θα διατεθούν από τους προµηθευτές τµηµατικά (ανά µήνα) στο 

Κοινωνικό Παντοπωλείο  του ∆ικτύου Κοινωνικής Φροντίδας του ∆ήµου Ηρακλείου 

προκειµένου να  διανεµηθούν στις άπορες οικογένειες, που µετά από αντικειµενική 

αξιολόγηση από τα κέντρα κοινοτικής φροντίδας του ∆ήµου Ηρακλείου θα 

επιλεγούν ως ωφελούµενοι. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο
 

Οι προσφερόµενες τιµές στο τιµολόγιο προσφοράς των διαγωνιζοµένων δεν πρέπει 

να υπερβαίνουν κατ' άρθρο τις τιµές του ενδεικτικού προϋπολογισµού. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Ταχ.∆ιεύθυνση:  Αγίου Τίτου 1 
Πληροφορίες: Τζανιδάκης Βασίλης  
Τηλέφωνο: 2813409185 
Fax:2810229207 

 
 
Ηράκλειο   29 / 08 /2013  

 
 

 



 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Ν2     
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: άρτου   
για τον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ  ∆ήµου Ηρακλείου 
ΚΑ: 10-6481.004  για το οικονοµικό έτος 2013 

 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1 
     Αντικείµενο είναι η προµήθεια  άρτου   έτους 2013 για τον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ του 
∆ήµου Ηρακλείου. 
Άρθρο 2 
      Η προµήθεια των προϊόντων θα γίνει µε ανοικτό διεθνή  διαγωνισµό, σε 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη. 
Άρθρο 3 
     Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. (Ν 
3463/2006) και του ΕΚΠΟΤΑ «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.». 
 Άρθρο 4 
     Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: 
Α.-  ∆ιακήρυξη  Β.-  Γενική συγγραφή υποχρεώσεων  Γ.-  Η παρούσα συγγραφή 
υποχρεώσεων ∆.-  Ενδεικτικός προϋπολογισµός Ε.-  Τιµολόγιο προσφοράς 
Στ.- Τεχνικές προδιαγραφές   
 
Άρθρο 5 
    Για τη µεταφορά των προϊόντων θα χρησιµοποιούνται οχήµατα που θα πληρούν 
όλους τους όρους που προβλέπει η ισχύουσα νοµοθεσία. 
Άρθρο 6 
     Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας, µε ωράριο 7-9 π.µ. µετά την υπογραφή της σύµβασης. 
     Ο µειοδότης οφείλει να επιδεικνύει τα δελτία καταλληλότητας και προελεύσεως 
των προϊόντων σε κάθε παράδοση – παραλαβή. 
Άρθρο 7 
     Ο ∆ΟΠΑΦΜΑΗ . έχει το δικαίωµα προσκόµισης των προϊόντων στο Χηµείο του 
Κράτους για έλεγχο µε έξοδα του µειοδότη, οποτεδήποτε θελήσει η υπηρεσία. 
Άρθρο 8 
     Ο ∆ΟΠΑΦΜΑΗ. διατηρεί το δικαίωµα να µην απορροφήσει όλο το συµβατικό 
ποσό.   
     Ο µειοδότης οφείλει να το δεχθεί µε τους ίδιους όρους και στην ίδια τιµή. 
Άρθρο 9 
     Ο ανάδοχος υπόκειται, εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει τον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ. στις 
παρακάτω κρατήσεις: 
1  Υπέρ Ταµείου Ασφάλισης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων ΤΕΑ∆Υ- 
(ΤΑ∆ΚΥ), ποσοστό 1,5% και ΤΠ∆Υ – ΤΑ∆ΚΥ 0,5%. 
2.Υπέρ ∆ηµοσίου 0,25% 
3.Υπέρ Ταµείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Εµπορίου 0,30% 
4.-  Οι κράτησεις υπέρ ΤΕΑ∆Υ- ΤΠ∆Υ (ΤΑ∆ΚΥ,∆ηµοσίου και Ταµείου Αρωγής 
υπόκειται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου 2,4%. 
5.-  Φόρος εισοδήµατος, ποσοστό 4% 
Άρθρο 10 
     . 
     Ο οργανισµός διατηρεί το δικαίωµα να  απορροφήσει  όλο του το ποσό του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης και ο µειοδότης οφείλει να το δεχθεί µε 
τους ίδιους όρους και στην ίδια τιµή. 
 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Ν3  

Προµήθεια :  Γαλακτοκοµικών  

 Προϊόντων   για τον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ   

 του ∆ήµου Ηρακλείου, 

 οικονοµικό έτος 2013.Κ.Α.: 10-6481.003 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Άρθρο 1 
     Αντικείµενο είναι η προµήθεια  γαλακτοκοµικών προϊόντων έτους 2013.   
Άρθρο 2 
      Η προµήθεια των προϊόντων θα γίνει µε ανοικτό διεθνή  διαγωνισµό, σε 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη. 
Άρθρο 3 
     Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. (Ν3463/2006) 
και του ΕΚΠΟΤΑ «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.». 
  Άρθρο 4 
     Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: 
Α.-  ∆ιακήρυξη Β.-  Γενική συγγραφή υποχρεώσεων Γ.-  Η παρούσα συγγραφή 
υποχρεώσεων ∆.-  Ενδεικτικός προϋπολογισµός Ε.-  Τιµολόγιο προσφοράς Στ.- 
Τεχνικές προδιαγραφές   
Άρθρο 5 
     Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας, µετά την υπογραφή της σύµβασης. 
     Ο µειοδότης οφείλει να επιδεικνύει τα δελτία καταλληλότητας και προελεύσεως 
των προϊόντων σε κάθε παράδοση – παραλαβή και να τηρούνται οι οδηγίες 
σύµφωνα µε τον αντίστοιχο Οδηγό Υγιεινής του ΕΦΕΤ. 
Άρθρο 6 
     Ο ∆ΟΠΑΦΜΑΗ . έχει το δικαίωµα προσκόµισης των προϊόντων στο Χηµείο του 
Κράτους για έλεγχο µε έξοδα του µειοδότη, οποτεδήποτε θελήσει η υπηρεσία. 
Άρθρο 7 
     Ο ∆ΟΠΑΦΜΑΗ. διατηρεί το δικαίωµα να απορροφήσει όλο τον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό  ανάλογα µε την τιµή που θα επιτύχει.   
     Ο µειοδότης οφείλει να το δεχθεί µε τους ίδιους όρους και στην ίδια τιµή. 
Άρθρο8 
   Ο ανάδοχος υπόκειται, εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει τον ∆.Ο.Π.Α.Ε.Η. στις 
παρακάτω κρατήσεις: 
1.  Υπέρ Ταµείου Ασφάλισης ,ΤΕΑ∆Υ (ΤΑ∆ΚΥ) ποσοστό 1,5% και ΤΠ∆Υ (ΤΑ∆ΚΥ) 
0,5% 
2.Υπέρ ∆ηµοσίου 0,25% 
3.Υπέρ Ταµείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Εµπορίου 0,30% 
4. Οι κράτησεις ΤΕΑ∆Υ (ΤΑ∆ΚΥ), υπέρ ∆ηµοσίου και Ταµείου Αρωγής υπόκειται σε 
αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου 2,4%. 
5.  Φόρος εισοδήµατος, ποσοστό 4% . 
Άρθρο 9 
   Οι ενδιαφερόµενοι που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό δύνανται να δώσουν 
προσφορά σε ένα είδος ή σε όλα τα είδη ή και για µέρος της ζητούµενης 
ποσότητας. 
     Ο ∆ΟΠΑΦΜΑΗ. διατηρεί το δικαίωµα ανάδειξης διαφορετικού τελευταίου 
µειοδότη.                                                                          

 
 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Ν4  
 Προµήθεια  Οπωρολαχανικών  για τον                                                                   
∆ΟΠΑΦΜΑΗ. του  ∆ήµου    Ηρακλείου  
 για το  οικονοµικό έτος 2013 



 
ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1 
     Αντικείµενο είναι η προµήθεια  οπωρολαχανικών έτους 2013.   
Άρθρο 2 
      Η προµήθεια των προϊόντων θα γίνει µε ανοικτό διεθνή  διαγωνισµό, σε 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη. 
Άρθρο 3 
     Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. (Π.∆. 410/95) 
και του  ΕΚΠΟΤΑ  «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.». 
 
 Άρθρο 4 
     Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: 
Α.-  ∆ιακήρυξη Β.-  Γενική συγγραφή υποχρεώσεων Γ.-  Η παρούσα συγγραφή 
υποχρεώσεων ∆.-  Ενδεικτικός προϋπολογισµός Ε.-  Τιµολόγιο προσφοράς Στ.- 
Τεχνικές προδιαγραφές   

Άρθρο 5 

     Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας, µετά την υπογραφή της σύµβασης. 
     Ο µειοδότης οφείλει να επιδεικνύει τα δελτία καταλληλότητας και προελεύσεως 
των προϊόντων σε κάθε παράδοση – παραλαβή και να τηρούνται οι οδηγίες 
σύµφωνα µε τον αντίστοιχο Οδηγό Υγιεινής του ΕΦΕΤ. 
Άρθρο 6 
     Ο  ∆ΟΠΑΦΜΑΗ.. έχει το δικαίωµα προσκόµισης των προϊόντων στο Χηµείο 
του Κράτους για έλεγχο µε έξοδα του µειοδότη, οποτεδήποτε θελήσει η υπηρεσία. 
   Άρθρο 7 
     Ο ∆ΟΠΑΦΜΑΗ.. διατηρεί το δικαίωµα να απορροφήσει όλο τον ενδεικτικό 
  Προϋπολογισµό.   
     Ο µειοδότης οφείλει να το δεχθεί µε τους ίδιους όρους και στην ίδια τιµή. 

     Άρθρο 8 
     Ο ανάδοχος υπόκειται, εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει τον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ στις 
παρακάτω κρατήσεις: 
.-1  Υπέρ Ταµείου Ασφάλισης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων ΤΕΑ∆Υ- 
(ΤΑ∆ΚΥ), ποσοστό 1,5% και ΤΠ∆Υ – ΤΑ∆ΚΥ 0,5%. 
2.Υπέρ ∆ηµοσίου 0,25% 
3.Υπέρ Ταµείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Εµπορίου 0,30% 
4.-  Οι κράτησεις υπέρ ΤΑ∆ΚΥ,∆ηµοσίου και Ταµείου Αρωγής υπόκειται σε 
αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου 2,4%. 
5.-  Φόρος εισοδήµατος, ποσοστό 4% 
Άρθρο 10 
     Οι ενδιαφερόµενοι που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό δύνανται να δώσουν 
προσφορά  σε όλα τα είδη  της ζητούµενης ποσότητας. 
     Ο ∆ΟΠΑΦΜΑΗ. διατηρεί το δικαίωµα ανάδειξης διαφορετικού τελευταίου 
µειοδότη. 
  
 
 
 
 
    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Ν5   Προµήθεια           
    κατεψυγµένων ψαριών & Λαχανικών  
    για τον∆ΟΠΑΦΜΑΗ του ∆ήµου  
    Ηρακλείου, για  το έτος 2013. 
 
 



ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1 
     Αντικείµενο είναι η προµήθεια  κατεψυγµένων ψαριών και λαχανικών   έτους 
2013 για τον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ. του ∆ήµου Ηρακλείου. 
Άρθρο 2 
      Η προµήθεια των προϊόντων θα γίνει µε ανοικτό διεθνή  διαγωνισµό µε 
σφραγισµένες προσφορές , σε ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη. 

Άρθρο 3 
     Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. (Ν3463/2006) 
και του ΕΚΠΟΤΑ «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.». 
Άρθρο 4 
     Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: 
Α.-  ∆ιακήρυξη.Β.-  Γενική συγγραφή υποχρεώσεωνΓ.-  Η παρούσα συγγραφή 
υποχρεώσεων ∆.-  Ενδεικτικός προϋπολογισµός Ε.-  Τιµολόγιο προσφοράς 
Στ.- Τεχνικές προδιαγραφές   
Άρθρο 5 
Α. Η προέλευση των προϊόντων θα αναγράφεται σε ειδικές ετικέτες στη 
συσκευασία, καθώς και το είδος, η ηµεροµηνία αλιείας και λήξης. 
Β. Η ποιότητα των ψυκτικών εγκαταστάσεων πρέπει να είναι εγκεκριµένη µε άδεια 
λειτουργίας, να διαθέτει κωδικό ΕΟΚ. 
Γ. Η µεταφορά θα διενεργείται µε αυτοκίνητο ψυγείο που θα διαθέτει την σχετική 
άδεια καταλληλότητας και κατάλληλη θερµοκρασία. 
∆. Τα κατεψυγµένα λαχανικά θα είναι συσκευασµένα και θα αναγράφεται η 
προέλευση, η ηµεροµηνία κατάψυξης  και η λήξη . Η µεταφορά θα γίνεται µε τον 
ίδιο τρόπο που περιγράφεται παραπάνω. 
Άρθρο 6 
     Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας, µετά την υπογραφή της σύµβασης. 
     Ο µειοδότης οφείλει να επιδεικνύει τα δελτία καταλληλότητας και προελεύσεως 
των προϊόντων σε κάθε παράδοση – παραλαβή. 
 
Άρθρο  7 
     Ο ∆ΟΠΑΦΜΑΗ . έχει το δικαίωµα προσκόµισης των προϊόντων στο Χηµείο του 
Κράτους για έλεγχο µε έξοδα του µειοδότη, οποτεδήποτε θελήσει η υπηρεσία. 

Άρθρο  8 
     Ο. ∆ΟΠΑΦΜΑΗ διατηρεί το δικαίωµα να απορροφήσει όλο το ποσό του 
ενδεικτικού  προϋπολογισµού ανάλογα µε την τιµή που θα επιτύχει.   
  Ο µειοδότης οφείλει να το δεχθεί µε τους ίδιους όρους και στην ίδια τιµή. 
Άρθρο 9 
     Ο ανάδοχος υπόκειται, εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει τον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ. στις 
παρακάτω κρατήσεις: 1.  Υπέρ Ταµείου Ασφάλισης ,ΤΕΑ∆Υ (ΤΑ∆ΚΥ) ποσοστό 1,5% 
και ΤΠ∆Υ (ΤΑ∆ΚΥ) 0,5% 
2.Υπέρ ∆ηµοσίου 0,25% 
3.Υπέρ Ταµείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Εµπορίου 0,30% 
4. Οι κράτησεις ΤΕΑ∆Υ (ΤΑ∆ΚΥ), υπέρ ∆ηµοσίου και Ταµείου Αρωγής υπόκειται σε 
αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου 2,4%. 
5.  Φόρος εισοδήµατος, ποσοστό 4% 
Άρθρο 10 
     Οι ενδιαφερόµενοι που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό δύνανται να δώσουν 
προσφορά σε ένα είδος ή σε όλα τα είδη ή και για µέρος της ζητούµενης 
ποσότητας. 
     Ο ∆ΟΠΑΦΜΑΗ. διατηρεί το δικαίωµα ανάδειξης διαφορετικού τελευταίου 
µειοδότη. 



  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Ν6   

  Προµήθεια : Νωπών κρεάτων & νωπών 
  πουλερικών  για τον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ      
  του ∆ήµου Ηρακλείου, οικονοµικό έτος 2013. 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1 
     Αντικείµενο είναι η προµήθεια  νωπών κρεάτων και νωπών πουλερικών  έτους 
2013 για τον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ του ∆ήµου Ηρακλείου. 
Άρθρο 2 
      Η προµήθεια των προϊόντων θα γίνει µε ανοικτό διεθνή  διαγωνισµό, σε 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη. 
Άρθρο 3 
     Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. (Ν3463/2006) 
και του ΕΚΠΟΤΑ «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.». 
  Άρθρο 4 
     Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: 
Α.-  ∆ιακήρυξη Β.-  Γενική συγγραφή υποχρεώσεων Γ.-  Η παρούσα συγγραφή 
υποχρεώσεων ∆.-  Ενδεικτικός προϋπολογισµός Ε.-  Τιµολόγιο προσφοράς 
Στ.- Τεχνικές προδιαγραφές   
 
Άρθρο 5 

Η επεξεργασία του κρέατος θα γίνεται όπως προβλέπεται από τον Ν 
3463/2006  ∆ηλαδή συσκευασµένο σε πρώτη και δεύτερη συσκευασία και στην 
οποία θα περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες  ενδείξεις. Η µεταφορά θα 
γίνεται µε αυτοκίνητα ψυγεία, που θα διαθέτουν σχετική άδεια.. 

.Άρθρο 6 
     Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας, µετά την υπογραφή της σύµβασης. 
     Ο µειοδότης οφείλει να επιδεικνύει τα δελτία καταλληλότητας και προελεύσεως 
των προϊόντων σε κάθε παράδοση – παραλαβή και να τηρούνται οι οδηγίες 
σύµφωνα µε τον αντίστοιχο Οδηγό Υγιεινής του ΕΦΕΤ. 
Άρθρο 7 
     Ο ∆ΟΠΑΦΜΑΗ  έχει το δικαίωµα προσκόµισης των προϊόντων στο Χηµείο του 
Κράτους για έλεγχο µε έξοδα του µειοδότη σε οποιαδήποτε στιγµή θελήσει η 
υπηρεσία. 
Άρθρο 8 
     Ο∆ΟΠΑΦΜΑΗ. διατηρεί το δικαίωµα να µην απορροφήσει όλο το  συµβατικό 
ποσό.  
   Ο µειοδότης οφείλει να το δεχθεί µε τους ίδιους όρους και στην ίδια τιµή. 
 Άρθρο 9 
 Ο ανάδοχος υπόκειται, εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει τον∆ΟΠΑΦΜΑΗ. στις 
παρακάτω κρατήσεις: 
1.  Υπέρ Ταµείου Ασφάλισης ,ΤΕΑ∆Υ (ΤΑ∆ΚΥ) ποσοστό 1,5% και ΤΠ∆Υ (ΤΑ∆ΚΥ) 
0,5% 
2.Υπέρ ∆ηµοσίου 0,25% 
3.Υπέρ Ταµείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Εµπορίου 0,30% 
4. Οι κράτησεις ΤΕΑ∆Υ (ΤΑ∆ΚΥ), υπέρ ∆ηµοσίου και Ταµείου Αρωγής υπόκειται σε 
αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου 2,4%. 
5.  Φόρος εισοδήµατος, ποσοστό 4% 
 Άρθρο 10 
  Οι ενδιαφερόµενοι που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό δύνανται να δώσουν 
προσφορά σε ένα είδος ή σε όλα τα είδη ή και για µέρος της ζητούµενης 
ποσότητας. 
     Ο ∆ΟΠΑΦΜΑΗ διατηρεί το δικαίωµα ανάδειξης διαφορετικού τελευταίου 
µειοδότη. 



 Αρθρο 11 
Ο Οργανισµός διατηρεί το δικαίωµα να απορροφήσει όλο το ποσό του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της µελέτης, και ο µειοδότης οφείλει να το δεχθεί µε τους ίδιους 
όρους και στην ίδια τιµή. 

 

 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Νο7   ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ                                                                                                      
γάλακτος, χυµού και  Eµφιαλωµένου                                                                
νερού  για τον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ του                                                             
∆ήµου Ηρακλείου, για    οικονοµικό έτος 2013. 

                                                                                                    

                                                                               

                                      ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1 
     Αντικείµενο είναι η προµήθεια  γάλακτος, χυµού και εµφιαλωµένου νερού 
έτους 2013.  
Άρθρο 2 
      Η προµήθεια των προϊόντων θα γίνει µε ανοικτό διεθνή , διαγωνισµό µε 
σφραγισµένες προσφορές , σε ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη. 
 
Άρθρο 3 
     Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ «Περί 
εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.». 
   
  Άρθρο 4 
     Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: 
Α.-  ∆ιακήρυξη Β.-  Γενική συγγραφή υποχρεώσεων Γ.-  Η παρούσα συγγραφή 
υποχρεώσεων ∆.-  Ενδεικτικός προϋπολογισµός Ε.-  Τιµολόγιο προσφοράς Στ.- 
Τεχνικές προδιαγραφές   
Άρθρο 5 
     Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας, µετά την υπογραφή της σύµβασης. 
     Ο µειοδότης οφείλει να επιδεικνύει τα δελτία καταλληλότητας και προελεύσεως 
των προϊόντων σε κάθε παράδοση – παραλαβή. 
Άρθρο 6 
     Ο  ∆ΟΠΑΦΜΑΗ. έχει το δικαίωµα προσκόµισης των προϊόντων στο Χηµείο του 
Κράτους για έλεγχο µε έξοδα του µειοδότη, οποτεδήποτε θελήσει η υπηρεσία. 
Άρθρο 7 
     Ο ∆ΟΠΑΦΜΑΗ.. διατηρεί το δικαίωµα να µην απορροφήσει όλο το ποσό του 
συµβατικού προϋπολογισµού. 
 

Άρθρο 8  
     Στη συµβατική αξία των προϊόντων, εκτός του Φ.Π.Α. γίνονται οι ακόλουθες 
κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον ανάδοχο: 
1.  Υπέρ Ταµείου Ασφάλισης ,ΤΕΑ∆Υ (ΤΑ∆ΚΥ) ποσοστό 1,5% και ΤΠ∆Υ (ΤΑ∆ΚΥ) 
0,5% 
2.Υπέρ ∆ηµοσίου 0,25% 
3.Υπέρ Ταµείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Εµπορίου 0,30% 
4. Οι κράτησεις ΤΕΑ∆Υ (ΤΑ∆ΚΥ), υπέρ ∆ηµοσίου και Ταµείου Αρωγής υπόκειται σε 
αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου 2,4%. 
5.  Φόρος εισοδήµατος, ποσοστό 4% 
 
  Άρθρο 9 



     Οι ενδιαφερόµενοι που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό δύνανται να δώσουν 
προσφορά σε ένα είδος ή σε όλα τα είδη ή και για µέρος της ζητούµενης 
ποσότητας. 
     Ο ∆ΟΠΑΦΜΑΗ. διατηρεί το δικαίωµα ανάδειξης διαφορετικού τελευταίου 
µειοδότη. 
Αρθρο 10 
Ο οργανισµός διατηρεί το δικαίωµα να απορροφήσει όλο το ποσό του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού της µελέτης,και ο µειοδότης οφείλει να το δεχθεί µε τους ίδιους 
όρους και την ίδια τιµή. 
 
 
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΟ8  
  Προµήθεια ειδών παντοπωλείου   
  για τον  ∆ΟΠΑΦΜΑΗ του           
 ∆ήµου Ηρακλείου  έτους 2013 
 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1 
     Αντικείµενο είναι η προµήθεια  ειδών παντοπωλείου έτους 2013 για τον 
∆ΟΠΑΦΜΑΗ του ∆ήµου Ηρακλείου. 
Άρθρο 2 
      Η προµήθεια των προϊόντων θα γίνει µε ανοικτό διεθνή διαγωνισµό, σε 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη. 
Άρθρο 3 
     Η εκτέλεση της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ. (Ν3463/2006) 
και του ΕΚΠΟΤΑ. «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Ο.Τ.Α.». 
   Άρθρο 4 
     Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος: 
Α.-  ∆ιακήρυξη  Β.-  Γενική συγγραφή υποχρεώσεων Γ.-  Η παρούσα  συγγραφή 
υποχρεώσεων ∆.-  Ενδεικτικός προϋπολογισµός Ε.-  Τιµολόγιο προσφοράς Στ.- 
Τεχνικές προδιαγραφές   
Άρθρο 6 
     Η παράδοση των προϊόντων θα γίνει τµηµατικά, ανάλογα µε τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας, µετά την υπογραφή της σύµβασης. 
     Ο µειοδότης οφείλει να επιδεικνύει τα δελτία καταλληλότητας και προελεύσεως 
των προϊόντων σε κάθε παράδοση – παραλαβή και να τηρούνται οι οδηγίες 
σύµφωνα µε τους αντίστοιχους Οδηγούς Υγιεινής του ΕΦΕΤ   
  Άρθρο 7 
     Ο  ∆ΟΠΑΦΜΑΗ. έχει το δικαίωµα προσκόµισης των προϊόντων στο Χηµείο του 
Κράτους για έλεγχο µε έξοδα του µειοδότη, οποτεδήποτε θελήσει η υπηρεσία. 
 Άρθρο 8 
     Ο ∆ΟΠΑΦΜΑΗ διατηρεί το δικαίωµα να απορροφήσει όλο τον ενδεικτικό 
προϋπολογισµό ανάλογα µε την τιµή που θα επιτύχει.   
     Ο µειοδότης οφείλει να το δεχθεί µε τους ίδιους όρους και στην ίδια τιµή. 
                  
 
 
Άρθρο 9 
     Ο ανάδοχος υπόκειται, εκτός του ΦΠΑ που βαρύνει τον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ. στις 
παρακάτω κρατήσεις: 
1.Υπέρ Ταµείου Ασφάλισης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων ΤΕΑ∆Υ- 
(ΤΑ∆ΚΥ), ποσοστό 1,5% και ΤΠ∆Υ – ΤΑ∆ΚΥ 0,5%. 
2.Υπέρ ∆ηµοσίου 0,25% 
3.Υπέρ Ταµείου Αρωγής Υπαλλήλων Υπουργείου Εµπορίου 0,30% 
4.-  Οι κράτησεις ΤΕΑ∆Υ,ΤΠ∆Υ {ΤΑ∆ΚΥ}, υπέρ ∆ηµοσίου και Ταµείου Αρωγής 
υπόκειται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου 2,4%. 



5.-  Φόρος εισοδήµατος, ποσοστό 4% 
Άρθρο 10  
     Οι ενδιαφερόµενοι που θα λάβουν µέρος στο διαγωνισµό δύνανται να δώσουν 
προσφορά σε ένα είδος ή σε όλα τα είδη ή και για µέρος της ζητούµενης 
ποσότητας. 
     Ο ∆ΟΠΑΦΜΑΗ. διατηρεί το δικαίωµα ανάδειξης διαφορετικού τελευταίου 
µειοδότη. 
Άρθρο 11 
 
     Ο οργανισµός διατηρεί το δικαίωµα να απορροφήσει  όλο του το ποσό του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού της µελέτης. 
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  Ν9    
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ για τους δικαιούχους  
εργαζοµένους του  ∆ήµου Ηρακλείου  
 

                                            ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1ο 
Αντικείµενο της προµήθειας είναι: 

Η προµήθεια για τους δικαιούχους του  ∆ήµου Ηρακλείου γάλακτος µακράς 
διαρκείας (ΕΒΑΠΟΡΕ) . σύµφωνα µε τις διατάξεις: 
 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

Ισχύουσες διατάξεις. 
     Οι διατάξεις που ισχύουν για το διαγωνισµό και την 
εκτέλεση της προµήθειας είναι οι παρακάτω: 
1. Της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (ΦΕΚ Β’ 185/23.03.1993) 
2. Του Ν. 2286/95 περί «Προµηθειών του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεων 
συναφών θεµάτων» 
(ΦΕΚ Α’ 19/01.02.1995) 
3. Του Ν. 3463/2006 «Κύρωση Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως αυτές 
ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διακήρυξης 
4. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» 
5. Της υπ’ αρ. 53361/2-10-2006 (ΦΕΚ 1503Β’/11-10-2006) ΚΥΑ Υπουργών 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονοµίας και Οικονοµικών- Απασχόλησης και 
Κοινωνικής 
Προστασίας που αφορά παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των 
ΟΤΑ και 
µέτρα προληπτικής ιατρικής , όπως συµπληρώθηκε µε τις υπ΄ αριθµό 
36586/10-7-2007 και 31119/19-5-2008 ΚΥΑ. 
6. Του Ν3861/2010 ‘‘Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόµων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο- Πρόγραµµα ∆ιαύγεια – και άλλες διατάξεις’’.  
 
ΑΡΘΡΟ 3Ο 
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας. 
 Η εκτέλεση της προµήθειας  αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε ανοιχτό διεθνή 
διαγωνισµό σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 251 του Π.∆. 323/89 του 
άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. µε κριτήριο τη 
χαµηλότερη τιµή.  
 



 
 
ΑΡΘΡΟ 4Ο 
Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος. 
Α) Συγγραφή Υποχρεώσεων. 
Β)  Ενδεικτικός Προϋπολογισµός.  
Γ)  Τεχνικές Προδιαγραφές. 
 
ΑΡΘΡΟ 5Ο 
Αξιολόγηση προσφορών. 
                       Η αξιολόγηση των προσφορών (συµφωνία ή όχι της τεχνικής 
περιγραφής της προσφοράς µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης) 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  
      Ανακοίνωση αποτελέσµατος. 
Ο ανάδοχος της προµήθειας αυτής , µετά την κατά νόµο έγκριση του 
αποτελέσµατος και µετά την ανακοίνωση του αποτελέσµατος σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ άρθρο 24 υποχρεούται να προσέλθει στον ∆ήµο Ηρακλείου 
,σε χρόνο όχι µικρότερο των 10 ηµερών αλλά ούτε µεγαλύτερος των 15 ηµερών 
από τη παραλαβή του εγγράφου της ανακοινώσεως του αποτελέσµατος. 

    Άρθρο7ο  

    Σύµβαση. 
      Η σύµβαση συντάσσεται από τον αρµόδιο υπάλληλο και περιλαµβάνει όλα τα 
στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 25 του  ΕΚΠΟΤΑ. 
 
  Άρθρο 8ο  
      Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
      Ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούται 
να καταθέσει εγγύηση καλής  εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της 
οποίας είναι 10% της συνολικής συµβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α.. 
     Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 
περιβάλλονται, πρέπει να αναφέρουν και τα οριζόµενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ 
παρ.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης παραµένει στην υπηρεσία, όσο χρονικό 
διάστηµα ορίζει η προσφορά του προµηθευτή , δηλαδή όσο χρόνο ορίζει ως 
εγγύησης καλής λειτουργίας. 
   
 Άρθρο 09ο  
    Χρόνος εγγύησης. 
    Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, θα διαρκέσει  δύο µήνες µετά 
την παράδοση του γάλακτος στους δικαιούχους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.  
Άρθρο 10ο  

 Χρόνος παράδοσης Τόπος παράδοσης. 

  Ο χρόνος και ο τόπος παράδοσης ορίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Ειδικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων και µετά την υπογραφή του σχετικού Συµφωνητικού 
και θα ορίζεται σε αυτό. 
 
 Άρθρο 11ο  
   Ποινικές ρήτρες-έκπτωση αναδόχου. 
   Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας 
εκτέλεσης της προµήθειας επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των άρθρων 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

 



 
Άρθρο 12ο   
   Πληµµελής ποιότητα. 
   To γάλα πρέπει να έχει διάρκεια που θα αναγράφετε στου κουτί 
τουλάχιστον έ χρόνο από την ηµέρα παραλαβής του ,εάν διαπιστωθεί 
υποβαθµισµένο  γάλα  τότε εφαρµόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ και το άρθρο 4 της Ειδικής 
Συγγραφής Υποχρεώσεων. 
 
 
 
Άρθρο 13ο  
      Φόροι, τέλη, κρατήσεις. 
    Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειµένων διατάξεων 
φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της διενέργειας 
του διαγωνισµού .Ο Φ.Π.Α. και τα έξοδα δηµοσιεύσεως βαρύνουν το ∆ήµο. 
 
    Άρθρο 14ο  
      Παραλαβή του Γάλακτος. 
      Η παραλαβή του προς προµήθεια γάλακτος, θα γίνει από την Επιτροπή 
Παραλαβής, που θα συγκροτείται κάθε φορά, µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.  
Η παραλαβή του γάλακτος  πραγµατοποιείται µέσα από τον οριζόµενο από 
τη σύµβαση χρόνο, κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στη σύµβαση  
και τα άρθρα 28,29 του ΕΚΠΟΤΑ. 
     Η πληρωµή της αξίας του γάλακτος, θα γίνει σύµφωνα µε το υπ΄ 
αριθµό 6 άρθρο της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.  
Ο ∆ήµος έχει το δικαίωµα της αυξοµείωσης των ποσοτήτων που πρόκειται 
να παραλάβει, χωρίς αλλαγή της τιµής. 

 

 Άρθρο 15ο 

  Τόπος Παράδοσης. 
Η παράδοση του υπό προµήθεια γάλακτος θα γίνει σε χώρο του 
προµηθευτή (κατάστηµα εντός του Ηρακλείου) και πάντα θα 
παραδίδονται στους δικαιούχους µε δική του ευθύνη βάση ονοµαστικών 
καταστάσεων της υπηρεσίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 16  
∆απάνη. 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την προµήθεια είναι 119.940,912 € µε το ΦΠΑ 
13% 
    Οι υπάλληλοι διαφόρων υπηρεσιών του ∆ήµου που το δικαιούνται είναι 
351 άτοµα. Κάθε άτοµο δικαιούται 25 λίτρα γάλακτος τον µήνα η 378 
κουτιά τον 410 γραµµαρίων τον χρόνο.  
η προµήθεια αυτή αφορά τους δικαιούχους του Γάλακτος του 2013 και έχει 
ενταχθεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Ηρακλείου έτους 2013, οι πιστώσεις που 
αφορά την παραπάνω προµήθεια είναι µε: 
 

1. 15-6063.002  ποσού    2.733,696 € Υπ. Πολιτισµού Αθλ. Κιον Πολ. 
2. 20-6063.003    »          68,684,112 € Υπ. Καθαριότητας & 

Ηλεκτ/σµου 
3. 30-6063.002    »          31437,504 € Υπ. Τεχνικών Έργων. 
4. 35-6063.002    »            5,809,104   Τµήµα Πρασίνου 
5. 45-6063.002    »            2.391,984 € Υπ. Νεκροταφείων 



6. 10-6063.003    »          8,542,80 € ∆ιοικητικές Οικονοµικές 
Υπηρεσίες  

7. 50.6063001     .           341,712  ∆ηµοτική Αστυνοµία 
Όλοι οι παραπάνω Κ.Α έχουν τίτλο ‘‘Προµήθεια γάλακτος δικαιούχων 
υπαλλήλων ∆ήµου’’  
 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  10.  

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ    

 
 
 

 Προµήθεια :  

 

 

 

Ειδών Παντοπωλείου, γάλακτος, 
χυµού, νερών και γαλακτοκοµικών 

προιόντων στην Επιχείρηση  
και στα Προγράµµατα 

 

 

 

 
 
 

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

Άρθρο 1ο :     Αντικείµενο συγγραφής 
 
Αντικείµενο της ανάθεσης  είναι η προµήθεια ειδών παντοπωλείου, γάλακτος, 

χυµού, νερών και γαλακτοκοµικών προϊόντων στη ∆ηµοτική Κοινωφελή 

Επιχείρηση Πολιτισµού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου.  

Συγκεκριµένα η προµήθεια περιλαµβάνει:  

 

 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1.  Γάλα  Κουτί  900 

2.  Χυµός πορτοκάλι  Λίτρο 800 

  3. Νερό εµφιαλωµένο 1,5lt λίτρο 3.000 



    

    

    

 

 

 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1.  Γιαούρτι (200γρ.) Τεµάχιο 900 

    
    

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 Αλεύρι για όλες 
τις χρήσεις  

Κιλό  100 

2 Άνθος 
Αραβοσίτου 
Βανίλια(160 
γρ.) 

Τεµάχιο 144 

3 Φαρινάπ 500 
γρ. 

Τεµάχιο 60 

4 Μαργαρίνη 
(500γρ) 

Τεµάχιο 50 

5 Ζάχαρη  Κιλό  400 

6 Μαρµελάδα 
(1κιλό) 

Κιλό  50 

7 Μέλι 1 κιλού  Κιλό  30 

8 Φρυγανιές  
σικάλεως    
(520 γρ. 4τ) 

Συσκευασία 240 

9 Μπέικιν 
πάουντερ (20 
γρ.) 

Τεµάχιο 48 

10 Τσάι (10 γρ.) κουτί 150 

11 Χαµοµήλι (10 
γρ.) 

κουτι 150 

12 Σιµιγδάλι        
(500 γρ.) 

Τεµάχιο 24 

13 Καφές Ελλην. 
(500 γρ.) 

Τεµάχιο 120 

14 Κακάο σκόνη  
(125 γρ.)  

Τεµάχιο 50 

15 Αυγό (30 τεµ.) Τεµάχιο 600 

16 Καφές φίλτρου 
(500 γρ.) 

Τεµάχιο 10 



17 Ζελέ φρούτων 
(200 γρ.) 

Τεµάχιο 120 

Άρθρο 2 
Ισχύουσες διατάξεις. 

Η διενέργεια της προµήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ενιαίου Κανονισµού 
Προµηθειών Ο.Τ.Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93 Τ.Β. του εν 
ισχύ  ∆.Κ.Κ. Ν. 3463/06 περί κυρώσεως ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. 
Η πίστωση θα επιβαρύνει τους κωδικούς Κ.Α. 00-6481.006, µε τίτλο 
“Προµήθεια ειδών Παντοπωλείου”, ποσού 10.000 ευρώ, ΚΑ. 00-6481.003, 
µε τίτλο «Προµήθεια γαλακτοκοµικών προιόντων», ποσού 8.000 ευρώ, ΚΑ. 
00-6481.007 µε τίτλο « Προµήθεια γάλακτος, νερών, χυµών» ποσού 10.000 
ευρώ του προϋπολογισµού 2013 της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Πολιτισµού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου.   
 

Άρθρο 3 
Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 

Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µετά από ανοικτό διεθνή 
διαγωνισµό  µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερης  προσφορά στο σύνολο 
της κατηγορίας  σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 
αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.  
 

 
Άρθρο 4 

Συµβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος 

α) Συγγραφή υποχρεώσεων 
β) Ενδεικτικός προϋπολογισµός 
γ) Τεχνικές προδιαγραφές 

 
Άρθρο 5 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής 
Η προσφορά των ενδιαφεροµένων θα συνοδεύεται από: 
1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι: 
 α) Τα προσφερόµενα είδη είναι σύµφωνα µε τις  τεχνικές προδιαγραφές της 
µελέτης. 
 β) Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών που θα πρέπει να είναι όσο 
προβλέπει η διακήρυξη. 
 γ) Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής 
Υποχρεώσεων της προµήθειας και συµφωνούν µε αυτούς. 
   δ) Ηµεροµηνία καταβολής προσφορών σε κλειστό φάκελο έως και …….. και ώρα 
14:00΄ στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισµού Περιβάλλοντος & 
Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, Ανδρόγεω 2, 3ος όροφος  

Άρθρο 6 
Αξιολόγηση προσφορών 

Η αξιολόγηση των προσφορών (συµφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της 
προσφοράς µε τις τεχνικές προδιαγραφές της µελέτης) και η εισήγηση για την 
ανάθεση της προµήθειας θα γίνει από τριµελή επιτροπή του άρθρου 46 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Άρθρο 7 
Τόπος παράδοσης 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στα γραφεία της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Πολιτισµού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, 
Ανδρόγεω 2 , 3ος όροφος. 

Άρθρο 8 
Παραλαβή 



Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριµελή επιτροπή του άρθρου 28 του 
Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 

Άρθρο 9 
Πληµµελής κατασκευή 

Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία των ειδών της προµήθειας δεν είναι 
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές τις µελέτης και την προσφορά του προµηθευτή τότε 
ο  ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύµφωνα µε 
τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 
 
 

Άρθρο 10 
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 τη ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισµού Περιβάλλοντος & 
Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου 

 
 

 
 
 

Ο   ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ   


