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ΑΡΜΟ∆ΙΟΣ  :Τζανιδάκης Βασίλης   
Τηλ.: 2813409185-186-189-403  
Fax:  2810-229207  
E-mail : prom@heraklion.gr   
  
  

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.∆.∆. ¨∆ΟΠΑΦΜΑΗ, 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, ∆ΗΜΟΤΙΚΗ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ¨ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015». 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 674.488,69 €  
Φ.Π.Α.                             :   89.721,70 €  
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ∆ΑΠΑΝΗ : 764.210,39 €  

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ  1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

 Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.∆.∆. 
¨∆ΟΠΑΦΜΑΗ, ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ, 
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ¨ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ. 
Ανάδοχοι θα αναδειχθούν ύστερα από την διαδικασία του ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την εκτέλεση της προµήθειας. 
Η παράδοση των ειδών θα γίνει τµηµατικά σύµφωνα µε τις ανάγκες του ∆ήµου και των 
Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου.  
Τα ποσά που αναφέρονται ανά οµάδα η τµήµα στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό δεν 
δεσµεύουν το ∆ήµο και τα Ν.Π.∆.∆ του ∆ήµου όσον αφορά στη διάθεσή τους. Η διάθεση και 
κατανοµή των αναφερόµενων ποσών στον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό, για την προµήθεια 
των τροφίµων, είναι ενδεικτική και θα γίνεται σταδιακά και µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες 
του ∆ήµου και του Ν.Π.∆.∆ , οι οποίες θα εµφανιστούν κατά το έτος 2015  και µόνο µέχρι 
εξάντλησής τους. 
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 764.210,39€ συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. 13% ή 23% που αντιστοιχεί ανάλογα µε την κατηγορία των ειδών. 
 



 

 
ΑΡΘΡΟ  2ο :  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
• Τις διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών 11389/1993 Φ.Ε.Κ.185 τ. 

Β΄/23-03-1993 «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)». 

• Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 Φ.Ε.Κ 19 τ. Α΄/1-2-1995 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου 
Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». 

• Τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 Φ.Ε.Κ 247 τ. Α΄/27-11-1995 «Περί ∆ηµόσιου 
Λογιστικού , ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις». 

• Τις διατάξεις του Ν. 2522/1997 Φ.Ε.Κ 178 τ. Α΄/ 06-09-1997 «Περί δικαστικής 
προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων 
έργων, κρατικών προµηθειών, και υπηρεσιών, σύµφωνα µε την οδηγία 
89/665/ΕΟΚ». 

• Τις διατάξεις του Ν. 2539/1997 Φ.Ε.Κ 244 τ. Α΄/04-12-1997 « Συγκρότηση 
Πρωτοβάθµιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

• Τις διατάξεις της Π1/358/1999 Φ.Ε.Κ 92 τ. Β΄/10-02-1999 όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε µε τις Π1/667/2005 Φ.Ε.Κ. 448 τ. Β΄/07-04-2005, Π1/2570/2007 
Φ.Ε.Κ. 1240 τ. Β΄/19-07-2007 και Π1/1732/2013 Φ.Ε.Κ. 1869 τ. Β΄/31-07-2013, 
όπως ισχύει, Υπουργικές Αποφάσεις, περί εξαιρέσεως προµηθειών που 
πραγµατοποιούνται µε ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών σύµφωνα µε την παρ. 3γ 
του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995. 

• Τις διατάξεις του Π.∆. 166/2003 Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/05-06-2003): «Προσαρµογή της 
ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29-6-2000, για την καταπολέµηση 
των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές». 

• Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 τ. Α΄/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων». 

• Τις διατάξεις της Κ.Υ.Α 53361/2006 Φ.Ε.Κ. 1503 τ. Β΄/02-10-2006 και τις διατάξεις 
της Κ.Υ.Α 31119/2008 Φ.Ε.Κ 990 τ. Β΄/28-05-2008 όπως έχουν τροποποιηθεί και 
ισχύουν σήµερα. 

• Τις διατάξεις του Π.∆. 60/2007 Φ.Ε.Κ. 64 τ. Α΄/16-03-2007 «Προσαρµογή της 
Ελληνικής Νοµοθεσίας για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 

• Τις διατάξεις του Ν. 3548/2007 Φ.Ε.Κ 68 τ. Α΄/20-03-2007 «Καταχώρηση 
δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο Νοµαρχιακό και Τοπικό Τύπο και 
άλλες διατάξεις». 

• Τις διατάξεις του Ν. 3801/2009 Φ.Ε.Κ. 63 τ. Α΄/04-09-2009 «Ρυθµίσεις θεµάτων 
προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες 
διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης». 

• Τις διατάξεις της αριθ. Π1/3305/2010 (1789/12.22.2010) απόφαση Υπ. Οικονοµίας 
Αντ. & Ναυτιλίας για τα όρια των ∆ιαγωνισµών. 

• Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 Φ.Ε.Κ. 112 τ. Α΄/13-07-2010 «Ενίσχυση της 
διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και 
άλλες διατάξεις». 

• Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ 87 τ. Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης ». 

• Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 Φ.Ε.Κ. 173 τ. Α΄/30-09-2010 «∆ικαστική προστασία 
κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων – Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε 
την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την 
οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76) όπως 



 

τροποποιήθηκαν µε την οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335). 

• Τις διατάξεις του Ν. 3979/2011 Φ.Ε.Κ. 138 τ. Α΄/16-06-2011 «Για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις». 

• Τις διατάξεις του Ν. 4013/2011 Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011 «Σύσταση Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις 
» και το Ν. 4072/2012 (Φ.Ε.Κ. 86 τ. Α΄/ 11-04-2012 ». 

• Τις διατάξεις του Ν. 4152/2013 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέµηση των 
καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές », τις διατάξεις τη 
υποπαραγράφου Ζ5 της παρ. Ζ. 

• Την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου 12-12-2012 Φ.Ε.Κ. 240/τ. Α΄/12-12-2012 η 
οποία κυρώθηκε µε 

• το Ν. 4111/2013 Φ.Ε.Κ. 18 τ. Α΄/25-01-2013 άρθρο 4 παρ. 1, καθώς και της 
εγκυκλίου 3 µε αριθ. Πρωτ: 11543/26-03-2013 του Υπουργείου Εσωτερικών µε την 
οποία ανατίθεται στους ∆ήµους η ανάδειξη χορηγητών, για την προµήθεια τροφίµων 
και ειδών καθαριότητας για όλα τα ιδρύµατα και τους οργανισµούς αυτών. 

• Τις διατάξεις του Ν. 2741/99, άρθρο 8, περ. 6β ("Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων 
άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές 
διατάξεις"). 

• Τις διατάξεις του Π.∆. 410/94 “Υγειονοµικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην 
αγορά νωπού κρέατος”, όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µε τα Π.∆. 
203/1998 και 79/2007. 

• Των κανονισµών της Ε.Ο.Κ. αρ. 1208/1981 (ποιότητα µόσχου), 1538/1991 (ποιότητα 
κοτόπουλου). 

• Των Π.∆. 291/1996 καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κοτόπουλο), Π.∆. 306/1980 και L 87/51 
οδηγία της Ε.Ε. (αλλαντικά) και Β.∆. 437/1961 (αυγά), την 3/17-06-2011 
Αγορανοµική διάταξη, για νωπά Οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 
2718/τ. Β΄/08-10-2012, Υγειονοµική διάταξη – Υγειονοµικοί όροι και προϋποθέσεις 
λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίµων & ποτών). 

• Του Ν. 3526/2007 “παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς 
διατάξεις”. 

• Τις διατάξεις του Ν. 4155/2013 (Φ.Ε.Κ. 120/ τ. Α΄/29-05-2013) “Εθνικό Σύστηµα 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε µε 
την υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 ( Φ.Ε.Κ. 85 τ. 
Α΄/07-04-2014). 

• Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

• Την µε αριθµό πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα 
«Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)». 

• Τις διατάξεις του N.4281/2014 (Φ.Ε.Κ 160/τ. Α΄/ 08-08-2014) «Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών 
και άλλες διατάξεις»  

• Τις διατάξεις του άρθρου 37  του Ν.4320/2015 (Φ.Ε.Κ ) «Ρυθµίσεις για τη λήψη 
άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της 
Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» 
 

Όταν η διακήρυξη έχει ασάφεια ή δεν αναφέρεται σε συγκεκριµένο άρθρο ισχύει πρώτα το 
Π.∆. 60/2007 και ακολούθως η Υπ. Απόφαση 11389/23-03-1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α). 

 
 



 

 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
 
Τα συµβατικά στοιχεία εκτέλεσης της προµήθειας κατά σειρά ισχύος είναι: 
 
-Η σύµβαση  
-Η διακήρυξη του διαγωνισµού 
-Η συγγραφή υποχρεώσεων 
-Οι τεχνικές προδιαγραφές 
-Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός 
-Ο προϋπολογισµός προσφοράς 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΙΜΩΝ 
 

 
Η τιµή των προσφορών θα είναι σταθερή και αµετάβλητη  κατά τη διάρκεια της προµήθειας 
και για κανένα λόγο και σε καµία αναθεώρηση δεν υπόκειται. 
Σε κάθε τιµή περιλαµβάνεται το κόστος  της προµήθειας,  το κόστος φορτοεκφόρτωσης των 
ειδών και η προσκόµισή τους στους χώρους του κάθε φορέα, καθώς και κάθε νόµιµη 
κράτηση. 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά µε χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής τα οποία 
θα συνοδεύονται από όλα τα κατά νόµο απαιτούµενα δικαιολογητικά και θα εκδίδονται µετά 
την παραλαβή των ειδών κι εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής υπογράψει το σχετικό 
πρωτόκολλο παραλαβής. 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ 
 
Λόγω του ύψους της προϋπολογιζόµενης δαπάνης, η νοµιµότητα της παρούσας διαγωνιστικής 
διαδικασίας θα τεθεί υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Για το σκοπό του ελέγχου αυτού η αναθέτουσα αρχή θα υποβάλει στο αρµόδιο Κλιµάκιο το 
φάκελο του διαγωνισµού µε όλα τα σχετικά έγγραφα και τα στοιχεία καθώς και ανυπόγραφα τα 
σχέδια των συµβάσεων. Εάν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός, οι συµβάσεις δεν θα υπογραφούν. 
Τα σχέδια των συµβάσεων θα συνταχθούν από το ∆ήµο και από τους αντίστοιχους Φορείς του. 

 
ΑΡΘΡΟ  6ο :  ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
Ο προµηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού και µετά την 
κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος, υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες 
από την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης µε τον κάθε φορέα, προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αυτής ίση προς πέντε επί τοις εκατό 5%( άρθρο 157 παρ. 1β του Ν. 4281/2014 ) 
επί του καθαρού συµβατικού ποσού. 
Εάν ο προµηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την 
σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (ή του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου κάθε Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου αντίστοιχα) ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου οργάνου. 
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης επιστρέφεται µετά τη λήξη της σύµβασης και µετά 
την διαπίστωση της καλής εκτελέσεως του συνόλου της προµήθειας από την αρµόδια 
Επιτροπή Παραλαβής. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 26 παράγραφος 2 
εδάφια α–ε του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. 



 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ  7ο : ΠΑΡΑΛΑΒΗ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Η παραλαβή των ειδών της προµήθειας θα γίνεται από την αρµόδια Επιτροπή Παραλαβής του 
κάθε φορέα (∆ήµος Ηρακλείου, ∆ΟΠΑΦΜΑΗ, ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση, Σχολική 
Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ) σύµφωνα µε τον τρόπο και κατά τον χρόνο που θα 
ορίζεται από τη σύµβαση. Εάν κατά την παραλαβή των ειδών δεν υπάρχει συµφωνία µε τις 
προδιαγραφές της µελέτης και την προσφορά του προµηθευτή, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται 
να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του 
ΕΚΠΟΤΑ.  

 
 
 

ΑΡΘΡΟ  8ο :  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ –ΡΗΤΡΕΣ 
 

Οι ενδιαφερόµενοι που θα συµµετάσχουν  στον διαγωνισµό οφείλουν  να προσκοµίσουν 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό δύο επί τοις εκατό (2%)  ( 
άρθρο 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014 ) επί του προϋπολογισµού έκαστης οµάδας για την 
οποία υποβάλλεται προσφορά, παρακάτω παρατίθεται αναλυτικά το ποσό της εγγύησης για 
την κάθε οµάδα:  

• Για το σύνολο της ΟΜΑ∆ΑΣ 1 (ΤΜΗΜΑΤΑ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4) - (1.693,06 €) χίλια 
εξακόσια ενενήντα τρία ευρώ και έξι λεπτά. 

• Για το σύνολο της ΟΜΑ∆ΑΣ 2 (ΤΜΗΜΑΤΑ 2.1, 2.2, 2.3) - (971,90 €) εννιακόσια 
εβδοµήντα ένα και ενενήντα λεπτά. 

• Για το σύνολο της ΟΜΑ∆ΑΣ 3 (ΤΜΗΜΑΤΑ 3.1, 3.2, 3.3) - (310,58 €) τρακόσια 
δέκα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά . 

• Για το σύνολο της ΟΜΑ∆ΑΣ 4 (ΤΜΗΜΑΤΑ 4.1, 4.2, 4.3) - (1.905,40 €) χίλια 
εννιακόσια πέντε ευρώ και σαράντα λεπτά . 

• Για το σύνολο της ΟΜΑ∆ΑΣ 5 (ΤΜΗΜΑΤΑ 1.1, 1.2, 1.3) - (331,10 €) τρακόσια 
τριάντα ένα ευρώ και δέκα λεπτά . 

• Για το σύνολο της ΟΜΑ∆ΑΣ 6 (ΤΜΗΜΑΤΑ 6.1, 6.2) - (1.234,00 €) χίλια διακόσια 
τριάντα τέσσερα ευρώ. 

• Για το σύνολο της ΟΜΑ∆ΑΣ 7 (ΤΜΗΜΑΤΑ 7.1, 7.2, 7.3, 7.4) - (1.278,36 €) χίλια 
διακόσια εβδοµήντα οκτώ ευρώ και τριάντα έξι λεπτά. 

• Για το σύνολο της ΟΜΑ∆ΑΣ 8 (ΤΜΗΜΑΤΑ 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6) - (2.851,78 
€) δύο χιλιάδες οκτακόσια πενήντα ένα ευρώ και εβδοµήντα οκτώ λεπτά. 

• Για το σύνολο της ΟΜΑ∆ΑΣ 9 (ΤΜΗΜΑΤΑ 9.1, 9.2, 9.3, 9.4) - (704,07 €) 
επτακόσια τέσσερα ευρώ και επτά λεπτά . 

• Για το σύνολο της ΟΜΑ∆ΑΣ 10 (ΤΜΗΜΑΤΑ 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5) - (358,65 
€) τρακόσια πενήντα οκτώ και εξήντα πέντε λεπτά . 

• Για το σύνολο της ΟΜΑ∆ΑΣ 11 (ΤΜΗΜΑΤΑ 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5) - 
(1.850,87 €) χίλια οκτακόσια πενήντα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά . 

 
Επισηµαίνεται, εδώ, ότι ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να καταθέσει µια (1) εγγυητική µε το 
ποσό που αναλογεί συνολικά  στις οµάδες που θέλει να συµµετέχει (αρκεί να αποδεικνύεται 
ξεκάθαρα µε την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης για ποιες οµάδες προτίθεται να λάβει µέρος . 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς που καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. Σε περίπτωση που η 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας µπορεί, πριν τη λήξη 
της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήµατος, τη 
διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 
Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει αν ο προσφέρων: 



 

-αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 
 -παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 153 έως 156 του Ν 
4281/2014,  
-δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 
Η εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον προµηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε το 
αποτέλεσµα του διαγωνισµού της προµήθειας, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της 
προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
Οι εγγυήσεις των λοιπών προµηθευτών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα 
σε τέσσερις (4) ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί 
απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της 
οριστικής απόφασης κατακύρωσης  της σύµβασης µε δική τους µέριµνα.  
Ο ανάδοχος της προµήθειας, µετά την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού σε 
αυτόν, είναι υποχρεωµένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  που θα αναλογεί 
στο πέντε επί τοις εκατό 5% (άρθρο 157 παρ. 1β του Ν. 4281/2014) του καθαρού ποσού της 
σύµβασης (χωρίς το Φ.Π.Α) η οποία πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον δώδεκα (12) µήνες από την 
ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη -µέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη-µέρη της Συµφωνίας 
∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το Ν. 
2513/1997 (Α' 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. -Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9ο : ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ - ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ 

ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προµήθεια είδη τµηµατικά ανάλογα µε 
τις ανάγκες του ∆ήµου και των Νοµικών Προσώπων κατόπιν έγγραφης ή τηλεφωνικής 
παραγγελίας τους. 

Η µεταφορά των ειδών θα γίνεται µε καθαρά µεταφορικά µέσα του προµηθευτή 
µέχρι το χώρο παράδοσης του ∆ήµου Ηρακλείου και των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου. 
Ειδικά για τα κατεψυγµένα προϊόντα και για τα είδη που χρήζουν συντήρηση σε 
συγκεκριµένους βαθµούς Κελσίου, η µεταφορά τους θα πρέπει να γίνονται σύµφωνα µε τις 
ισχύουσες Υγειονοµικές διατάξεις. Τα προς προµήθεια τρόφιµα θα πρέπει να µην έχουν ξένες 
ύλες και προσµίξεις και ελαττώµατα, να είναι ευρέως κυκλοφορούντα στην αγορά επώνυµα 
και όχι άγνωστης προέλευσης µε τυπωµένη ηµεροµηνία λήξεως. Τα οπωρολαχανικά και τα 
κηπευτικά πρέπει να είναι φρεσκοκοµµένα και διατηρηµένα χωρίς την προσθήκη 
επικίνδυνων συντηρητικών ουσιών. Η οποιαδήποτε συσκευασία πρέπει απαραίτητα να 
πληροί τις προδιαγραφές της ισχύουσας νοµοθεσίας περί συσκευασίας τροφίµων.  
 
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. 
Η παράδοση των υπό προµήθεια ειδών θα γίνεται ως εξής: 
 
1. Για τις υπηρεσίες του ∆ήµου Ηρακλείου και τον Ξενώνα φιλοξενίας 
κακοποιηµένων γυναικών : 
1.1. Για την προµήθεια γάλακτος ως µέσο ατοµικής προστασίας για τους δικαιούχους 
εργαζόµενους στο ∆ήµο Ηρακλείου. 
(Τµήµα 8.3) 
Η παράδοση θα γίνει συνολικά στις αποθήκες στο Αµαξοστάσιο του ∆ήµου Ηρακλείου 
κατόπιν συνεννόησης µε το Τµήµα ∆ιαχείρισης Υλικών και Αποθεµάτων, το οποίο βρίσκεται 
στην Βιοµηχανική Περιοχή Ηρακλείου. 
 



 

1.2 Για την προµήθεια κρέατος και κατεψυγµένων ειδών ιχθυοπωλείου της ∆/νσης 
Κοινωνικής Ανάπτυξης τα οποία θα διατεθούν σε άπορους δηµότες. 
(Τµήµατα 1.3 , 2.3) 

Η παράδοση των ειδών από τους προµηθευτές θα γίνει σταδιακά σε τέσσερις µε πέντε 

περιόδους αφού έρθει σε συνεννόηση η ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης µε τους 

προµηθευτές. Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο κατάστηµα του προµηθευτή σε κάθε 

δικαιούχο, που θα προσκοµίσει έγγραφο (διατακτική) 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 συλλέξει τις διατακτικές που του έχουν 

παραδοθεί από τους ωφελούµενους της υπηρεσίας και εν συνεχεία θα συντάξει κατάσταση 

παραλαβής, η οποία θα υπογράφετε 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 (διατακτικών) της 

∆/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης. Ο προµηθευτής θα πρέπει να διατηρεί ή να µπορεί να 

συνεργαστεί µε κατάστηµα εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Ηρακλείου, το 

οποίο θα διαθέτει την απαιτούµενη από το νόµο άδεια καταστήµατος υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος για την διάθεση των παραπάνω ειδών κατά περίπτωση.  

 
1.3 Για την προµήθεια αναλωσίµων ειδών για τη λειτουργία των Κέντρων Κοινοτικής 
Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων Ηρακλείου (ΚΕΚΟΙΦΑΠΗ) 
(Τµήµατα: 5.3, 8.4, 9.2, 10.3, 11.3) 
Η παράδοση των ειδών από τους προµηθευτές θα γίνει τµηµατικά στα Κέντρα Κοινοτικής 
Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων Ηρακλείου κατόπιν συνεννόησης µε την 
∆/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης του ∆ήµου Ηρακλείου. Ο τόπος παράδοσης των ειδών για κάθε 
κέντρο είναι: 
 
  

ΚE.ΚΟΙ.Φ. - Α.Π.Η. ∆ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
 

1 1ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-ΑΠΗ ΑΓ. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ)  

2810 280939   

2 1ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-ΑΠΗ ΑΓ. 
ΤΡΙΑ∆ΑΣ) 

2810 333261   



 

3 2ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-ΑΠΗ 
ΚΑΤΣΑΜΠΑ) 

2810 301437   

4 2ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-ΑΠΗ 
ΠΟΡΟΥ) 

2810 300160  

5 3ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-ΑΠΗ 
ΘΕΡΙΣΟΥ) 

2810 256271  

6 3ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ. - Α.Π.Η 
ΤΑΛΩΣ) 

2810 315453  

7 3ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.- Α.Π.Η 
∆ΕΙΛΙΝΩΝ) 

2810 314322  

8 4ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-ΑΠΗ 
ΦΟΡΤΕΤΣΑΣ) 

2810 360399  

9 4ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-ΑΠΗ 
ΜΑΣΤΑΜΠΑ) 

2810 360973  

10 4ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ. - Α.Π.Η. ΑΓ. 
ΙΩΑΝΝΗ) 

2810 235675   



 

11 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙ.Φ.- Α.Π.Η. ΝΕΑΣ 
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ 

2810 221738   

 
1.4  Για την λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιηµένων Γυναικών ( 
Επιχορηγούµενη δαπάνη στο πλαίσιο του έργου: " ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07", 3ο ΥΠΟΕΡΓΟ : « Λειτουργία Ξενώνα φιλοξενίας γυναικών 
θυµάτων βίας») 
(Τµήµατα:1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.3, 10.2, 11.2) 

Η παράδοση της προµήθειας από τον προµηθευτή θα γίνει στο κτίριο όπου λειτουργεί ο 

ξενώνας Φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας του ∆ήµου Ηρακλείου. Οι παραλαβές θα 

γίνονται µέσα σε δύο (2) ηµερολογιακές ηµέρες, από την ηµέρα της έγγραφης ή προφορικής 

εντολής της υπηρεσίας µετά την από την υπογραφή της σύµβασης και ως χρόνος παράδοσης 

των συνολικών ποσοτήτων ορίζεται το διάστηµα από την υπογραφή της σύµβασης έως και 

ένα έτος. Η υπηρεσία δύναται να συµβασιοποιήσει έως το 50% των ποσοτήτων που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό και δεν υποχρεούται να απορροφήσει το 

σύνολο των ποσοτήτων ανάλογα µε τις ανάγκες λειτουργίας του Ξενώνα. 

Ο Ανάδοχος δεσµεύεται να µην κοινοποιήσει µε οποιοδήποτε τρόπο και µέσο τη 

διεύθυνση του Ξενώνα καθώς και να τηρεί τις υποχρεώσεις εµπιστευτικότητας - 

εχεµύθειας για οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται µε τις φιλοξενούµενες στον Ξενώνα 

 
 
2. Για τον ∆ηµοτικό Οργανισµό Προσχολικής Απασχόλησης και Μαζικής Άθλησης 
Ηρακλείου (∆ΟΠΑΦΜΑΗ).  
(Τµήµατα:1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1) 
Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προµήθεια ειδών ορίζεται σε 
δώδεκα (12)  µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε τις ανάγκες της Υπηρεσίας στα Κέντρα 
Προσχολικής Αγωγής (ΚΕΠΑ) του ∆ήµου Ηρακλείου, από την υπογραφή της σύµβασης. 
Ο τόπος παράδοσης των ειδών για κάθε ΚΕΠΑ είναι: 
  

ΚΕ.ΠΑ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX 

Α΄ ΚΕ.Π.Α Τ. ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΟΥ 45      ΑΝΑΛΗΨΗ 2810- 227164 

ΨΥΧΑΡΗ & ΕΡΩΦΙΛΗΣ ΓΩΝΙΑ  
Β΄ ΚΕ.Π.Α 

ΟΑΣΗ 
2810-235540 



 

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 
Γ΄ ΚΕ.Π.Α 

 ∆ΕΙΛΙΝΑ 
2810-251365 

∆΄ ΚΕ.Π.Α 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 61 

ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ 2810-230925 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΒΟΥΤΕΣ 2810-543957 

ΗΦΑΙΣΤΟΥ 49   
ΣΤ΄ ΚΕ.Π.Α 

ΤΑΛΩΣ 
2810-257310 

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 1  
Ζ΄ ΚΕ.Π.Α 

ΠΟΡΟΣ 
2810-221135 

Η΄ ΚΕ.Π.Α ΟΛΥΜΠΟΥ & ∆ΡΑΜΑΣ ΠΑΤΕΛΛΕΣ 2810-235306 

ΙΒ΄ ΚΕ.Π.Α ΑΛΑΜΑΝΑΣ 4 ΠΛ.ΣΙΝΑΝΗ 2810-234014 

ΚΟΜΒΟΣ  
Ι΄ ΚΕ.Π.Α 

ΓΙΟΦΥΡΟΥ 
2810-254557 

ΣΟΛΩΝΟΣ 23 
ΙΑ΄ΚΕΠΑ 

ΦΟΡΤΕΤΣΑΣ 
2810-328058 

Ο∆ΟΣ ΕΡΜΗ 
Κ.Β. ΜΗΤΕΡΑ 

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
2810-232471 

ΕΡΜΗ 33 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΚΒ 

 ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
2810-323403 

ΣΚΛΑΒΟΚΑΜΠΟΥ 74 
Κ΄ ΚΕΠΑ 

ΑΤΣΑΛΕΝΙΟ 
2810-361026 

ΑΣΤ. ΜΕΓΑΡΟ 2 ΑΟΡΑΚΙΑ 2810-274177 

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ ΜΑΥΣΩΛΟΥ 36 2810-240168 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ 2810-873000 

ΑΣΙΤΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΣΙΤΕΣ 2810-861286 

ΠΑΛΛΙΑΝΗ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΛΛΙΑΝΗΣ 2810-791499 

∆ΑΦΝΕΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ∆ΑΦΩΝ 2810-791110 

 
3. Για την ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισµού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής 
Πρόνοιας Ηρακλείου (∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση) για την λειτουργία των 
Κέντρων Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων 
(Τµήµατα: 7.4, 8.5, 9.4, 10.4, 11.4) 
 

Η παράδοση των ειδών θα γίνει στα Κέντρα Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων: 

• Αγίας Τριάδας (∆ιευθ.  Παλµέτη 17,Ηράκλειο),  



 

• Αλικαρνασσού (∆ιευθ. Μαυσώλου γωνία & Ηρακλείτου, Νέας Αλικαρνασσού), 
•  Τεµένους (∆ιευθ. Προφήτη Ηλία, Ηράκλειο Κρήτης)  

που υλοποιεί η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισµού Περιβάλλοντος & 
Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου, ∆ιονυσίου 13Α (Παλαιό ∆ηµαρχείο Νέας 
Αλικαρνασσού)  και κατόπιν συνεννόησης µε τα Κεντρικά της Γραφεία. 

 
 4. Για την Προµήθεια τροφίµων της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
για τις ανάγκες των σχολείων της ∆/θµιας Εκπαίδευσης.  
(Τµήµατα: 1.4, 3.3, 4.3, 5.4, 7.3, 8.6, 10.5, 11.5) 
 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα προϊόντα τµηµατικά στις σχολικές µονάδες 
∆/θµιας Εκπ/σης ∆. Ηρακλείου, ανάλογα µε τις ανάγκες των σχολικών µονάδων, µετά την 
υπογραφή της σύµβασης κατόπιν συνεννόησης µε την Υπηρεσία.  

Ο ∆ήµος Ηρακλείου και τα Νοµικά Πρόσωπα του ∆ήµου έχουν το δικαίωµα προσκόµισης 
των προϊόντων στο Χηµείο του Κράτους για έλεγχο µε έξοδα του µειοδότη, οποτεδήποτε 
θελήσει η υπηρεσία. Σε περίπτωση που κατά την παραλαβή των ειδών διαπιστωθεί ότι αυτά 
δεν είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές, τότε δεν παραλαµβάνονται και ο 
προµηθευτής υποχρεούται να τα αντικαταστήσει άµεσα µε είδη που πληρούν τις οριζόµενες 
από τη µελέτη τεχνικές προδιαγραφές.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 10 ο . ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
 

Η δαπάνη συσκευασίας, φόρτωσης και µεταφοράς των προϊόντων στον τόπο παραλαβής 
τους, βαρύνει τον ανάδοχο, ο οποίος ευθύνεται επίσης για την ασφάλιση των προϊόντων, 
έναντι κάθε κινδύνου, µέχρι το χρόνο της παραλαβής τους από την αρµόδια Επιτροπή. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 ο .ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Για τον ∆ήµο Ηρακλείου 
Με κάθε παράδοση θα εκδίδονται δελτία αποστολής, και στο τέλος κάθε µήνα θα εκδίδονται 
αντίστοιχα τιµολόγια ,σύµφωνα µε τα εκδοθέντα δελτία αποστολής και µε τις τιµές σύµφωνα 
µε την υποβληθείσα οικονοµική προσφορά του αναδόχου (τιµές µονάδος ή ποσοστό 
έκπτωσης). 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά µε χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής τα οποία 
θα συνοδεύονται από όλα τα κατά νόµο απαιτούµενα δικαιολογητικά και θα εκδίδονται µετά 
την παραλαβή των ειδών κι εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής υπογράψει το σχετικό 
πρωτόκολλο παραλαβής. 

2. Για τον ∆ΟΠΑΦΜΑΗ 
     Η αξία των προϊόντων θα καταβάλλεται τµηµατικά στον προµηθευτή µε την έκδοση 
χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής, το οποίο θα συνοδεύεται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 
     Τα τιµολόγια θα παραδίδονται στον Οργανισµό, την τελευταία εργάσιµη ηµέρα (για τις 
υπηρεσίες ), κάθε µήνα. 

3. Για την ∆ηµοτική Κοινωφελή Επιχείρηση 

 
Με κάθε παράδοση θα εκδίδονται δελτία αποστολής, και στο τέλος κάθε µήνα θα εκδίδονται 
αντίστοιχα τιµολόγια ,σύµφωνα µε τα εκδοθέντα δελτία αποστολής και µε τις τιµές σύµφωνα 



 

µε την υποβληθείσα οικονοµική προσφορά του αναδόχου (τιµές µονάδος ή ποσοστό 
έκπτωσης). 
Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται τµηµατικά µε χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής τα οποία 
θα συνοδεύονται από όλα τα κατά νόµο απαιτούµενα δικαιολογητικά και θα εκδίδονται µετά 
την παραλαβή των ειδών κι εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής υπογράψει το σχετικό 
πρωτόκολλο παραλαβής. 

4. Για την Σχολική επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 

Η πληρωµή της αξίας των προϊόντων θα γίνεται τµηµατικά, µετά την παραλαβή των 
αντίστοιχων προϊόντων από τις σχολικές µονάδες και την έκδοση τιµολογίων που θα 
συνοδεύονται από τα νόµιµα δικαιολογητικά. 

Τα τιµολόγια θα παραδίδονται από τον προµηθευτή στον ∆ιευθυντή της σχολικής µονάδας 
και στη συνέχεια θα προσκοµίζονται στη Σχολική Επιτροπή από τους οικονοµικούς 
διαχειριστές των οικείων σχολείων, µέσα στο πρώτο δεκαήµερο κάθε επόµενου, από την 
ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου, µήνα.  

Η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ηρακλείου διατηρεί το δικαίωµα 
να µην απορροφήσει όλο το ποσό του συµβατικού προϋπολογισµού και ο µειοδότης οφείλει 
να το δεχτεί µε τους ίδιους όρους και στην ίδια τιµή. 

Η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ηρακλείου διατηρεί το δικαίωµα 
να αυξοµειώσει µέχρι και 50% τις ποσότητες της µελέτης βάσει του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού.  

Η Σχολική Επιτροπή ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Ηρακλείου 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. 
 

5.  

Για τα είδη για τα οποία έχει δοθεί ποσοστό έκπτωσης επί της επί της εκάστοτε 
διαµορφούµενης και πιστοποιούµενης σύµφωνα µε τα δελτία πιστοποίησης τιµών-από την 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ∆/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -,Μέσης Λιανικής Τιµής πώλησης του είδους, 
κατά την ηµέρα παράδοσης αυτού ,τα τιµολόγια θα συνοδεύονται από τα ηµερήσια δελτία 
πιστοποίησης Μέσης Λιανικής Τιµής πώλησης του είδους. 

Ο ΦΠΑ, ο οποίος περιλαµβάνεται στη µέση λιανική τιµή, θα αφαιρείται µε εσωτερική 
αφαίρεση, στη συνέχεια από το υπόλοιπο ποσό θα αφαιρείται και το δοθέν ποσοστό 
έκπτωσης και στο προκύπτον πλέον καθαρό ποσό θα υπολογίζεται ο ΦΠΑ. Οι νόµιµες 
κρατήσεις θα υπολογίζονται στις ανωτέρω τιµές µετά την αφαίρεση της έκπτωσης και του 
ΦΠΑ. 

 Ο τρόπος τιµολόγησης κατόπιν της προσφερόµενης έκπτωσης και της κατακύρωσης του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού θα καθορίζεται λεπτοµερώς στη σύµβαση. 

Ο προµηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία, που εκτελεί την προµήθεια, την 
αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ηµεροµηνία που 
προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιµες ηµέρες νωρίτερα. 



 

Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης εκτέλεσης των προµηθειών, εξαιρουµένης της 
αποδεδειγµένης περίπτωσης ανωτέρας βίας, ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 33 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 ο  : ΦΟΡΟΙ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Ατυχήµατα, ζηµιές, κρατήσεις ,φόροι, τέλη, βαρύνουν όλα τον ανάδοχο και µόνον αυτόν 

χωρίς καµιά ευθύνη και υποχρέωση του ∆ήµου και των Νοµικών του Προσώπων. Ο Φ.Π.Α 
βαρύνει τον κάθε φορέα. 

ΑΡΘΡΟ 13 ο:ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να εκχωρήσει µέρος ή ολόκληρο το αντικείµενο της 

σύµβασης σε τρίτο, χωρίς την έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή των ∆ιοικητικών 
Συµβουλίων των Νοµικών προσώπων του ∆ήµου κατά περίπτωση. Η έγκριση παρέχεται µε 
απόφαση του Συµβουλίου, εφ’ όσον ο τρίτος στον οποίο γίνεται η εκχώρηση έχει τα προσόντα 
που εγγυώνται, κατά την κρίση του Συµβουλίου, την καλή εκτέλεση της σύµβασης. 

Έναντι του δήµου Ηρακλείου και των Ν.Π του ∆ήµου,  ο ανάδοχος παραµένει πάντοτε 
«εις ολόκληρο» υπεύθυνος µαζί µε αυτόν που τον υποκατέστησε. Κατ’ εξαίρεση µπορεί µε 
απόφαση του Συµβουλίου να απαλλαγεί της ευθύνης του ο ανάδοχος, ύστερα από αίτησή του, εάν 
πάσχει από σοβαρή ασθένεια η οποία τον καθιστά για µεγάλο χρονικό διάστηµα ανίκανο να 
εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις. 

Μαζί µε την αίτηση του αναδόχου, υποβάλλεται και δήλωση αποδοχής εκ µέρους του 
τρίτου προς τον οποίο γίνεται η εκχώρηση. 

Μετά την εκχώρηση  οι πληρωµές γίνονται απ’ ευθείας στο νέο ανάδοχο, ο οποίος 
αναλαµβάνει και όλες τις ευθύνες από τη σύµβαση, υποχρεούµενος να καταθέσει τις 
προβλεπόµενες εγγυήσεις. 

ΑΡΘΡΟ 14 ο :ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

Εάν ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
σύµβαση και από τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ ή προς τις νόµιµες εντολές και υποδείξεις της 
επιβλέπουσας υπηρεσίας, καλείται µε ειδική πρόσκληση να συµµορφωθεί προς τις υποχρεώσεις 
αυτές ή τις εντολές µέσα σε εύλογη προθεσµία, όχι πάντως µικρότερη των δέκα ηµερών. 

Σε περίπτωση που αξιώνεται από τον ανάδοχο η λήψη µέτρων για την αποτροπή 
προφανών κινδύνων, η τασσόµενη προθεσµία µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα ηµερών. 

Η ειδική πρόσκληση και η προθεσµία που ορίζεται µε αυτή δεν ανατρέπουν τις 
συµβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου για την εµπρόθεσµη εκτέλεση της προµήθειας. 

Ειδική πρόσκληση µπορεί να σταλεί στον ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, 
µέχρι την οριστική παραλαβή των υλικών. 

Εάν ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί εµπρόθεσµα στην ανωτέρω ειδική πρόσκληση, 
κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου( ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
του Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου), ύστερα από εισήγηση της επιβλέπουσας υπηρεσίας 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Ο ανάδοχος µπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης στην επιτροπή του άρθρου 
152 του ∆.Κ.Κ. µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την επίδοσή της.  

Ο έκπτωτος προµηθευτής στερείται του δικαιώµατος να αναλάβει µε οποιοδήποτε τρόπο 
την εκτέλεση προµηθειών δηµοσίου επί διετία. 

 



 

ΑΡΘΡΟ 15 ο : ∆ΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
 

Εάν µετά την έναρξη της εκτέλεσης της προµήθειας διακοπεί αυτή περισσότερο από τρεις 
µήνες µε υπαιτιότητα ή εντολή του ∆ήµου Ηρακλείου ή του Νοµικού Προσώπου του ∆ήµου ο 
ανάδοχος µπορεί να ζητήσει τη λύση της σύµβασης υποβάλλοντας µέσω της επιβλέπουσας 
υπηρεσίας σχετική δήλωση. Ο προϊστάµενος της επιβλέπουσας υπηρεσίας υποχρεούται να προβεί 
στην εξακρίβωση του περιεχοµένου της δήλωσης, µέσα σε δέκα ηµέρες από την υποβολή της και 
να τη διαβιβάσει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο( ή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοµικού Προσώπου 
του ∆ήµου) µε τις τυχόν παρατηρήσεις του. 

Η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβούλιου ( ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Νοµικού 
Προσώπου του ∆ήµου) για τη διάλυση της σύµβασης λαµβάνεται υποχρεωτικά µέσα σε 15 
ηµέρες από την πρωτοκόλληση του εγγράφου της επιβλέπουσας υπηρεσίας. 

Εάν η προµήθεια µαταιωθεί, ύστερα από απόφαση του Συµβουλίου, η σύµβαση 
θεωρείται αυτοδικαίως λυµένη από την κοινοποίηση της απόφασης στον ανάδοχο. 

Στις ανωτέρω περιπτώσεις καταβάλλεται στον ανάδοχο η συµβατική αξία των 
παραδοθέντων προϊόντων καθώς και αποζηµίωση ανάλογη µε το όφελος που κατά τεκµήριο θα 
είχε ο ανάδοχος από τις υπόλοιπες συµβατικές ποσότητες. Η αποζηµίωση αυτή κανονίζεται από 
την επιτροπή παραλαβής και δεν µπορεί να υπερβεί το 7% του υπολειπόµενου χρηµατικού 
αντικειµένου της σύµβασης, ελαττωµένου κατά το 1/3 αυτού. 

Σε περίπτωση λύσεως της σύµβασης µε αίτηση του αναδόχου, µπορεί να εγκριθεί η 
ταυτόχρονη διενέργεια της προσωρινής και της οριστικής παραλαβής, πριν από την παρέλευση 
του χρόνου εγγύησης, εάν από τη φύση της προµήθειας δεν απαιτούνται δοκιµές ή συντήρηση 
των προϊόντων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 ο: ΠΤΩΧΕΥΣΗ Η ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

Αν αποβιώσει ο ανάδοχος µετά την έναρξη της εκτέλεσης της προµήθειας, η σύµβαση 
λύνεται αυτοδίκαια χωρίς την καταβολή αποζηµίωσης για διαφυγόν κέρδος ή οποιαδήποτε 
αποθετική ζηµία. 

Μέσα σε ανατρεπτική προθεσµία δύο µηνών από το θάνατο του αναδόχου, οι κληρονόµοι 
του δικαιούνται να διορίσουν µε συµβολαιογραφική πράξη αντίκλητο πληρεξούσιο, για να 
παραστεί εκ µέρους τους στη διαδικασία εκκαθάρισης της σύµβασης. 

Είναι δυνατό όµως να ανατεθεί στους κληρονόµους η συνέχιση και η αποπεράτωση της 
προµήθειας, ύστερα από αίτηση που υποβάλλει στην επιβλέπουσα υπηρεσία ο αντίκλητος των 
κληρονόµων, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δύο µηνών από το θάνατο του αναδόχου. 

Η ανάθεση γίνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή των ∆ιοικητικών 
Συµβουλίων των Νοµικών Προσώπων κατά περίπτωση, εφ’ όσον οι κληρονόµοι αναλάβουν µε 
συµβολαιογραφική δήλωση όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του αποβιώσαντος αναδόχου. 

Εάν λυθεί η σύµβαση λόγω θανάτου του αναδόχου, πριν ή µετά την υπογραφή της 
σύµβασης αλλά πριν από την έναρξη της εκτέλεσης της προµήθειας, αποδίδονται στους νοµίµους 
κληρονόµους του η κατατεθείσα εγγύηση και τα έξοδα της δηµοπρασίας που είχε καταβάλλει ο 
αποθανών. 



 

Σε περίπτωση που οι κληρονόµοι δεν διορίσουν εµπρόθεσµα αντίκλητο ούτε υποβάλουν 
αίτηση για τη συνέχιση της προµήθειας, διαπιστώνεται µε απόφαση του Συµβουλίου η αυτοδίκαια 
λύση της σύµβασης, µετά την κοινοποίηση της οποίας στους κληρονόµους ή στον αντίκλητο του 
αποβιώσαντος, ακολουθεί η διαδικασία εκκαθάρισης της σύµβασης. 

Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει, η σύµβαση λύεται αυτοδίκαια χωρίς την καταβολή 
αποζηµίωσης για διαφυγόν κέρδος ή οποιαδήποτε ζηµία. 

Εάν ο ανάδοχος της προµήθειας είναι κοινοπραξία, σε περίπτωση θανάτου ενός από του 
δύο κοινοπρακτούντες η κοινοπραξία έναντι του ∆ήµου Ηρακλείου ή των Νοµικών Προσώπων 
του ∆ήµου θεωρείται λυµένη και η συµβατική σχέση συνεχίζεται υποχρεωτικά µε τον δεύτερο 
κοινοπρακτούντα, ο οποίος αναλαµβάνει όλα τα συµβατικά δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του 
θανόντος. 

Εάν οι κοινοπρακτούντες ήταν περισσότεροι από δύο, η κοινοπραξία συνεχίζεται µεταξύ 
των λοιπών που αναλαµβάνουν έναντι του ∆ήµου Ηρακλείου ή των Νοµικών Προσώπων του 
∆ήµου όλα τα συµβατικά δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του θανόντος. 

Σε περίπτωση πτώχευσης ενός από τους δύο κοινοπρακτούντες, η κοινοπραξία λύνεται 
και η σύµβαση συνεχίζεται υποχρεωτικά από το δεύτερο µέλος που αναλαµβάνει έναντι της 
Σχολικής Επιτροπής ∆/θµιας Εκπ/σης ∆ήµου Ηρακλείου όλα τα συµβατικά δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις του πτωχεύσαντος. 

Εάν οι κοινοπρακτούντες ήταν περισσότεροι από δύο, η κοινοπραξία έναντι του ∆ήµου 
Ηρακλείου ή των Νοµικών Προσώπων του ∆ήµου συνεχίζεται µεταξύ των υπολοίπων. Αν όµως 
κηρυχθούν σε πτώχευση περισσότεροι κοινοπρακτούντες και εκτίθεται σε κίνδυνο η προσήκουσα 
εκτέλεση της σύµβασης, ο ∆ήµος Ηρακλείου ή το Νοµικό Πρόσωπο του ∆ήµου µπορεί κατά την 
απόλυτη κρίση του να κηρύξει διαλυµένη της σύµβαση. 

ΑΡΘΡΟ 17 ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της προµήθειας, επιλύονται κατά 

τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ. 

 
ΑΡΘΡΟ 18 ο :  ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

∆εν απαιτείται η προσκόµιση δειγµάτων κατά το διαγωνισµό. Όµως κατά την 
αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, ο ∆ήµος διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους 
συµµετέχοντες την προσκόµιση δειγµάτων για όποιο είδος κριθεί απαραίτητο. 
Η δαπάνη αποστολής καθώς και ο έλεγχος ικανοποίησης των τεχνικών προδιαγραφών του κάθε 
υλικού από αναγνωρισµένο εργαστήριο, βαραίνουν τον προµηθευτή. 
 

ΑΡΘΡΟ 19 ο  : ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Κάθε συµµετέχων στο διαγωνισµό µπορεί να υποβάλλει έγγραφη προσφορά για µία ή 

περισσότερες οµάδες τροφίµων, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά του θα περιλαµβάνεται 
το σύνολο των ειδών κάθε οµάδας. 
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