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Προμήθεια κρέατος για τους 

ενδεείς πολίτες κατοίκους του 

Δήμου Ηρακλείου για τις γιορτές 

Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
 

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια 

κρέατος για τους ενδεείς πολίτες κατοίκους του Δήμου Ηρακλείου για τις γιορτές 

Χριστουγέννων Πρωτοχρονιάς», ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.605,00 € 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13%) και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις 

σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με: 

 Τις διατάξεις των άρθρων  58 και 72 του Ν. 3852/2010. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 

 Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την 

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 

της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

 Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

 Την   58120 / 2016  απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής 

στους Αντιδημάρχους.  

 Την 896 / 2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση διενέργειας της 

προμήθειας κρέατος για τους ενδεείς πολίτες κατοίκους του Δήμου Ηρακλείου για τις 

γιορτές Χριστουγέννων Πρωτοχρονιάς. 

 Την 894 / 2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση 

πίστωσης για την προμήθεια κρέατος για τους ενδεείς πολίτες κατοίκους του Δήμου 

Ηρακλείου για τις γιορτές Χριστουγέννων Πρωτοχρονιάς. 

 Τις τεχνικές προδιαγραφές που έχουν εγκριθεί (αριθμ. πρωτ. 137882/2016). 

 Τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό  Προϋπολογισμό και το τιμολόγιο 

προσφοράς .  

 

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στα 9.605,00 €. Κριτήριο ανάθεσης 

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, εφόσον 

καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα δοθεί με 

συμπλήρωση του παρεχόμενου Έντυπου Οικονομικής Προσφοράς με ποσοστό έκπτωσης επί 

τοις εκατό (%)επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΚΡΗΤΗΣ, ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μέσης Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και 
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που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (κοτόπουλο νωπό ολόκληρο). 

αυτού. 

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 19/12/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, στο 

Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, Διεύθυνση Αγίου Τίτου 1 - Τ.Κ. 71202. Πληροφορίες 

δίνονται από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  Τηλ.: 2813409-185,186,189,403, όλες τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Όλα τα έγγραφα της Σύμβασης θα αναρτηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου 

Ηρακλείου www.heraklion .gr/press/auction  - (διακηρύξεις - δημοπρασίες ). 

Για την αξιολόγηση των  προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω : 

 Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της συγγραφής υποχρεώσεων. 

 Η κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στη συγγραφή υποχρεώσεων. 

 Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων. 

 Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται. 

 Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές απορρίπτεται. 

 Προσφορά  που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.  

 

Η ανάθεση της προμήθειας (κοτόπουλο νωπό, ολόκληρο) θα γίνει με απόφαση Δημάρχου, σε 

αυτόν που θα προσφέρει το μεγαλύτερο επί τοις εκατό (%) ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε 

διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μέσης 

Λιανικής Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί 

σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους αυτού. 

 

  

 

 

                                                                         Η  Αντιδήμαρχος  Ηρακλείου 

 

 

 

 

                                                     ΜΑΡΙΑ  Γ.  ΚΑΝΑΒΑΚΗ  
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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
Άρθρο 1ο : Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η προμήθεια νωπού κρέατος (κοτόπουλου), συνολικού 

κόστους 9.605,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (13%), το οποίο θα διανεμηθεί με 

διατακτικές μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών των Κέντρων Κοινοτικής Φροντίδας – Ανοικτής 

Προστασίας Ηλικιωμένων της ∆/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου, στους ενδεείς 

πολίτες κατοίκους του Δήμου Ηρακλείου οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι ως ωφελούμενους των 

κοινωνικών υπηρεσιών, για τις γιορτές Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς.  

Άρθρο 2ο  Ισχύουσες διατάξεις & αποφάσεις 

Α. Τις διατάξεις : 

 Του Ν. 4412/2016. 

 Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του 

άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 

 Της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,  όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 

του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

 Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) 

Β. Τις αποφάσεις: 

 Τη με αριθμ. πρωτ. 58120/01-06-2016 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρείται το 

δικαίωμα υπογραφής στους Αντιδημάρχους. 

 Τη με αρ. 896/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η 

διενέργεια της προμήθειας νωπού κοτόπουλου, συνολικού κόστους 9.605,00 ευρώ 

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια κρέατος για 

τους ενδεείς πολίτες κατοίκους του 

Δήμου Ηρακλείου για τις γιορτές 

Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς 
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συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (13%), σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 15-6481.001 με τίτλο 

“Δαπάνες για την περίθαλψη ενδεών (είδη διαβίωσης ή  περίθαλψης). 

 
Άρθρο 3ο : Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με ανάθεση με απόφαση Δημάρχου, μετά 

από Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογή προσφορών. Το κριτήριο για την 

κατακύρωση της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 

αποκλειστικά βάσει της τιμής, τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί για 

την εν λόγω προμήθεια.  

Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα δοθεί με συμπλήρωση του παρεχόμενου Έντυπου 

Οικονομικής Προσφοράς με ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε 

διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μέσης Λιανικής 

Τιμής πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού και που θα αντιστοιχεί σε κάθε 

χαρακτηριστικό γνώρισμα του είδους (κοτόπουλο νωπό, ολόκληρο). αυτού. 

Προϋποθέσεις συμμετοχής  

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους Υπεύθυνη 

Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να 

δηλώνεται ότι: 

 Είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά. 

 Είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο σε σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας κωδικό 
επαγγέλματος. 

 Δεν έχουν συμμετέχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε 
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες , 
σε νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 
11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 
σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα. 

 Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας. 

 Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων 
και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς. 

Δικαιολογητικά Ανάθεσης 

Ο προμηθευτής στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η προμήθεια θα πρέπει να προσκομίσει τα 
εξής δικαιολογητικά: 

Α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που θα  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  τρεις (3)  μήνες πριν από 
την  ημερομηνία  κατάθεσης της προσφοράς.   

Υπόχρεοι για την υποβολή είναι: 

1) Τα φυσικά πρόσωπα   

2) Οι ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές για  Ο.Ε. και Ε.Ε.  

3) Οι διαχειριστές για Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε 

4) Ο Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις 
περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.). 
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B) Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται  σ’ 
αυτό η εγγραφή του και το επάγγελμά του και  το οποίο θα πιστοποιείται  η εγγραφή τους και 
το ειδικό επάγγελμά  τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των υπό προμήθεια ειδών θα 
οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος ,  που θα  έχει  εκδοθεί  το  πολύ  έξι (6)  μήνες πριν 
από την  ημερομηνία  κατάθεσης της προσφοράς. 

Γ) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.  

 

Άρθρο 4ο : Ανακοίνωση αποτελέσματος 

Μετά την απόφαση για την ανάθεση της προμήθειας ο ανάδοχος, υποχρεούται να προσέλθει στο 

Δήμο Ηρακλείου, σε χρονικό διάστημα (10) δέκα ημερών, από την παραλαβή του εγγράφου της 

ανακοινώσεως του αποτελέσματος και προσκομίζοντας την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 

Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης  

Για την καλή εκτέλεση της προμήθειας, ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανάθεση, θα καταθέσει  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης . Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας την 

οποία θα προσκομίσει, ορίζεται σε ποσοστό 5% της  συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α σύμφωνα με 

το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και θα επιστραφεί μετά την  πάροδο του χρόνου εγγύησης των όρων 

της σύμβασης.  

Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση  καλής 

εκτέλεσης  επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού . Εάν στο 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 

παραπάνω επιστροφή γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και 

του εκπρόθεσμου.  

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν 

νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη 

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό.  

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) 

την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την ονομασία που έχει δοθεί στην Δημόσια Σύμβαση από 

την υπηρεσία  του Δήμου Ηρακλείου, τον  αναθέτοντα φορέα προς τον οποίο απευθύνονται (Δήμο 

Ηρακλείου) , δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, 

τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση, ζ) τους 

όρους ότι: (i) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 

δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και (ii) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό 

της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον 

εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά 

από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) (μόνο στην περίπτωση των 

εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

 

 

16PROC005574757 2016-12-14



Άρθρο 5ο : Συμβατικά τεύχη 

Τα συμβατικά στοιχεία που θα υπογράψει ο ανάδοχος είναι:  

 Η σύμβαση μεταξύ κυρίου της προμήθειας και του αναδόχου 

 Η Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

 Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 Η Προσφορά του Αναδόχου 
 

Άρθρο 6ο : Τόπος, τρόπος & χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας  

Το προϊόν (κοτόπουλο νωπό ολόκληρο) θα διανεμηθεί άπαξ στους ενδεείς πολίτες κατοίκους του 

Δήμου Ηρακλείου, ωφελούμενους των Κοινωνικών Υπηρεσιών του ∆ήμου Ηρακλείου για τις 

γιορτές Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς. Η παράδοση του προϊόντος θα γίνει στο κατάστημα του 

προμηθευτή, σε κάθε δικαιούχο που θα προσκομίζει έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής 

Ανάπτυξης του ∆ήμου Ηρακλείου και στο οποίο απαραιτήτως θα αναγράφονται με ευκρίνεια: 

α) τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου δηλ. το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός ταυτότητάς του  

β) η ποσότητα και το είδος του κρέατος που δικαιούται.  

Ο προμηθευτής, κατά την παράδοση του προϊόντος στο δικαιούχο θα πρέπει να παραλαμβάνει 

το παραπάνω αναφερόμενο έγγραφο και θα παραδίδει στο δικαιούχο το προϊόν συσκευασμένο 

σε πρώτη και δεύτερη συσκευασία όπως προβλέπεται, στην ποσότητα που του αναλογεί. Κατά 

την παραλαβή του προϊόντος ο δικαιούχος θα υπογράφει στην κατάσταση παραλαβής που θα 

τηρεί ο προμηθευτής. Ο προμηθευτής θα πρέπει να διατηρεί ή να μπορεί να συνεργαστεί με 

κατάστημα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου, το οποίο θα διαθέτει την 

απαιτούμενη από το νόμο άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος για την διάθεση των 

παραπάνω ειδών κατά περίπτωση. 

 

Άρθρο 7ο : Υποχρεώσεις αναδόχου 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να παραδώσει το προϊόν μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο (πριν 

από την Πρωτοχρονιά). Για την παράδοση του προϊόντος, έχει την υποχρέωση να συντάξει την 

απαιτούμενη κατάσταση παραλαβής, όπου θα αναγράφεται ο αριθμός μητρώου κάθε δικαιούχου 

και θα συμπληρώνονται κατά την παραλαβή του προϊόντος τα προσωπικά στοιχεία (ονομ/μο & 

Α.Δ.Τ ή διαβατηρίου) κάθε δικαιούχου, καθώς και την ευθύνη συγκέντρωσης των υπογραφών 

όλων των δικαιούχων κατά την παραλαβή του προϊόντος. Επίσης, υποχρεούται, μετά την 

ολοκλήρωση της διάθεσης του προϊόντος στους δικαιούχους, να συλλέξει όλα τα  έγγραφα που 

του παραδίδονται, καθώς και τις καταστάσεις παραλαβής με τις υπογραφές των δικαιούχων, τα 

οποία οφείλει να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ως συνοδευτικά του 

Τιμολογίου.  

 ανάδοχος υποχρεούται να δεχτεί πιθανό έλεγχο από αρμόδιο υπάλληλο της Δ/νσης Κοινωνικής 

Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου στους χώρους διάθεσης των προϊόντων στους δικαιούχους. 
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Υποχρεούται δε να τηρεί τους κανόνες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας ως προς την ταυτότητα 

των δικαιούχων και να είναι διακριτικός σε κάθε συναλλαγή με αυτούς κατά την παράδοση/ 

παραλαβή του προϊόντος. 

Ο ανάδοχος οφείλει τέλος, να επιδεικνύει τα δελτία καταλληλόλητας και προελεύσεως των 

προϊόντων σε κάθε παράδοση – παραλαβή και να τηρούνται οι οδηγίες σύμφωνα με τον 

αντίστοιχο Οδηγό Υγιεινής του ΕΦΕΤ. 

Άρθρο 8ο : Εκπρόθεσμη παράδοση 

1. Αν το προϊόν φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και 

μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του 

Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 

παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

2. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 

παραδοθέντων προϊόντων, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα προϊόντα που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 

επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση αυτών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 

υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

3. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση 

ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν 

του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο 

προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

 
Άρθρο 9ο : Παραλαβή ειδών 

Η παραλαβή του προϊόντος γίνεται από την επιτροπή της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του 

Ν.4412/2016. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται μακροσκοπικός ποιοτικός και 

ποσοτικός έλεγχος του προϊόντος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής.  

 

Άρθρο 10ο : Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά 

Η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των ειδών. Τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

Α) Τιμολόγιο του Προμηθευτή το οποίο θα συνοδεύεται από την κατάσταση με τις υπογραφές των 

δικαιούχων και το σύνολο των εγγράφων της ∆/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης (που θα προσκομίζει 

ο κάθε δικαιούχος στο κατάστημα για την παραλαβή του προϊόντος). 

Β) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης 

παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του προϊόντος στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 

του Ν.4412/2016. 

Γ) Αποδεικτικό εισαγωγής του προϊόντος στην αποθήκη του Δήμου . 

Δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

Ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας .  
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 Άρθρο 11ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις  

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

Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. 

               

      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ     

     

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
 
 
 

 

ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑ ΑΡΓΥΡΩ                                                                                                  

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 
      
 

                      ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΗΣ     
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ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΑΝΑΒΑΚΗ 

 

 

 

 

                                                         Ηράκλειο, 1/12/2016  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Αρ. Πρωτ.: 137882 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ       
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ 
Ταχ. Δ/νση: Μάχης Κρήτης & Ηφαίστου (γωνία) 

T.K.: 71303 

Πληροφορίες: Τσαμάνδουρα Αργυρώ 

Τηλ: 2810 344722  

Fax: 2810 243361 

E-mail: tsamandoura-a@heraklion.gr  

                                 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016. 

3. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 

του Ν. 3536/2007. 

4. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 

377 του Ν. 4412/2016. 

5. Την αναγκαιότητα της προμήθειας κρέατος για τους ενδεείς πολίτες - κατοίκους του Δήμου 

Ηρακλείου για τις γιορτές Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς. 

6. Την 58120/01.06.2016 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στους 

Αντιδημάρχους, 

Συντάσσομε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής:  

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΕΧΝΙΚΑ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 
1 

 

Κοτόπουλο 

 
Νωπό (φρέσκο), ολόκληρο 

 

 
3.400 κιλά  

 

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

 

  ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑ ΑΡΓΥΡΩ 

 

               

                       Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

                                ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   

 

 

 

                               ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΗΣ 

 

             

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια κρέατος για 
τους ενδεείς πολίτες κατοίκους του 
Δήμου Ηρακλείου για τις γιορτές 
Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς  
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 
 

A/A ΕΙΔΟΣ M/M ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

1 

 

Κοτόπουλο νωπό (ολόκληρο) 
 

κιλό 

 

3.400 
 

 

2,50 

 

8.500,00 € 

    Καθαρή αξία 8.500,00 € 

    ΦΠΑ 13% 1.105,00 €  

   Γενικό Σύνολο Δαπάνης 
   (Αξία με ΦΠΑ 13%) 

9.605,00 €  

 

 ό ά   ά  ί ύ ύ 9.605,00 € 

(. )  ύ  ί .. 15-6481.001  ϋύ  

ή   ό έ 2016. 
 
 

 
                                      
                               
                               
                                Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
 
 
 
 
                      ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑ ΑΡΓΥΡΩ 

                                         ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
                                      

 
                    Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  

                                 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ   
 
 
 

                       ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΗΣ  

 

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια κρέατος για 
τους ενδεείς πολίτες κατοίκους του 
Δήμου Ηρακλείου για τις γιορτές 
Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

 

 

 

 

 

 
 

    

Ηράκλειο, 1/12/2016 
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