ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΔΟΠΑΦΜΑΗ,
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ¨».
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 551.187,68 €
Φ.Π.Α.
: 78.795,03 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 629.982,71 €

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά στην εκτέλεση της προμήθειας τροφίμων και
ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των υπηρεσιών και των δομών του Δήμου
Ηράκλειου και των Ν.Π.Δ.Δ. ¨ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ¨ για ένα έτος καθώς και η προμήθεια
γάλακτος ως μέσο ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου.

Ανάδοχοι θα αναδειχθούν ύστερα από την διαδικασία του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για την εκτέλεση της προμήθειας.
Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και των
Νομικών Προσώπων του Δήμου.
Τα ποσά που αναφέρονται ανά ομάδα η τμήμα στον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό δεν
δεσμεύουν το Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου 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 Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ , οι οποίες θα εμφανιστούν κατά το χρόνο υπογραφής της
σύμβασης και μόνο μέχρι εξάντλησής τους.
Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 629.982,71 € συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 13% ή 24% που αντιστοιχεί ανάλογα με την κατηγορία των ειδών.

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EMMANOUIL MAKARONAS
Ημερομηνία: 2017.01.04 14:29:30 EET
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄
εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
 Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ 87 τ. Α΄/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης ».
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές»,
 του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της
21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
 τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 τ. Α΄/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων
και Κοινοτήτων».
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές
διατάξεις”
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα”,
 της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »
 της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),
 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.
 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 Δήμους 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.Δ. 410/94 “Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά
νωπού κρέατος”, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 και
79/2007.
των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. αρ. 1208/1981 (ποιότητα μόσχου), 1538/1991 (ποιότητα
κοτόπουλου).
των Π.Δ. 291/1996 καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κοτόπουλο), Π.Δ. 306/1980 και L 87/51 οδηγία
της Ε.Ε. (αλλαντικά) και Β.Δ. 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 Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις”, όπως τροποποιήθηκε με την
υποπαράγραφο ΣΤ 20, του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 ( Φ.Ε.Κ. 85 τ. Α΄/07-042014).
του Ν.4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και άλλες διατάξεις».
την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
την με αριθμό πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο με θέμα
«Ενημέρωση για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»
του Ν. 4441/2016 (Α' 227) “Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση
κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις”, με το άρθρο 22 του
οποίου επέρχονται τροποποιήσεις στο ν. 4412/2016 “Δημόσιες συμβάσεις έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” (Α'
147
καθώς και των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά
τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού,
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.

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 αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του κάθε φορέα( Δήμος
Ηρακλείου και Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου) υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 5ο : ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
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 Δήμο Ηρακλείου και από τα Ν.Π.Δ.Δ του
Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 6ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
ΑΡΘΡΟ 7ο : ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της
αρμοδιότητάς τους.
ΑΡΘΡΟ 8ο : ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα
αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. . Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του
Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο

υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω
διαδικασία.
Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους
υπεργολάβους, όπως αυτοί ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης, εφόσον το(α) τμήμα(τα)
της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας
σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής
αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα
ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5
και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.
ΑΡΘΡΟ 9ο :ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
ΑΡΘΡΟ 10ο : ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις
καταστάσεις της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει
αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 11ο : ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Εγγύηση συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να προσκομίσουν
εγγυητική επιστολή συμμετοχής που θα αναλογεί σε ποσοστό (δύο) 2 επί τοις % της
προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α, που για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο
ποσό των έντεκα χιλιάδων εκατόν είκοσι τριών ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών
(11.123.75 €) . Για τους προμηθευτές που ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά μόνο για μία
ομάδα, το ποσό της εγγυητικής θα αντιστοιχεί στο 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας
από την υπηρεσία δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, μόνο της ομάδας αυτής ως
παρακάτω :
 Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 1 (ΤΜΗΜΑΤΑ 1.1, 1.2,1.3) - (2.031,85 €) δύο
χιλιάδες τριανταένα ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά.
 Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 2 (ΤΜΗΜΑΤΑ 2.1) - (425,40 €) τετρακόσια
εικοσιπέντε ευρώ και σαράντα λεπτά.
 Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 3 (ΤΜΗΜΑΤΑ 3.1, 3.2) - (116,35 €) εκατό δεκαέξι
ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά
 Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 4 (ΤΜΗΜΑΤΑ 4.1, 4.2) - (920,04 €) εννιακόσια
είκοσι ευρώ και τριανταπέντε λεπτά.
 Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 5 (ΤΜΗΜΑΤΑ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4) - (341,34 €)
τριακόσια σαράντα ένα ευρώ και τριάντα τέσσερα λεπτά .
 Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 6 (ΤΜΗΜΑΤΑ 6.1) - (810,00 €) οκτακόσια δέκα
ευρώ.
 Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 7 (ΤΜΗΜΑΤΑ 7.1, 7.2, 7.3) - (1.044,42 €) χίλια
σαράντα τέσσερα ευρώ και σαράντα δύο λεπτά.






Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 8 (ΤΜΗΜΑΤΑ 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6) - (3.003,75
€) τρεις χιλιάδες τρία ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά.
Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 9 (ΤΜΗΜΑΤΑ 9.1, 9.2, 9.3) - (544,26 €) πεντακόσια
σαράντα τέσσερα ευρώ και εικοσιέξι λεπτά .
Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 10 (ΤΜΗΜΑΤΑ 10.1, 10.2, 10.3, 10.4) - (306,04 €)
τριακόσια έξι ευρώ και τέσσερα λεπτά .
Για το σύνολο της ΟΜΑΔΑΣ 11 (ΤΜΗΜΑΤΑ 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5) (1.480,31 €) χίλια τετρακόσια ογδόντα ευρώ και τριάντα ένα λεπτά .

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για μία ή
περισσότερες ομάδες, τα ποσά των εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα.
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 επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση
απόφασης επ’ αυτών, και
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
.Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα
προβλεπόμενα από τα έγγραφα της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύμβασης.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα
με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί
της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για εξήντα (60) ημέρες
μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι
του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής
αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός
ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης,
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
ΑΡΘΡΟ 12ο :ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών Η πληρωμή του
συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν.
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με
τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός
ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του
άρθρου 36 του ν. 4412/2016
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου
20% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 3%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση
φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.
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 του κάθε φορέα υπογράψει το
σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής.
Ο τρόπος τιμολόγησης κατόπιν της προσφερόμενης έκπτωσης και της κατακύρωσης του
αποτελέσματος του διαγωνισμού θα καθορίζεται λεπτομερώς στη σύμβαση η οποία θα
υπογραφεί μεταξύ του αναδόχου και του κάθε φορέα.
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.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, Δ/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.
ΑΡΘΡΟ 13ο :ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Δήμο Ηρακλείου ( ή
του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου του Δήμου), ύστερα από γνωμοδότηση
του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά
υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο
παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Δήμο Ηρακλείου ( ή του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου του Δήμου), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι
παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016
αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που
παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν
τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί
της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.
Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση
ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Δήμο
Ηρακλείου ( ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου του Δήμου), 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
ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.
Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση
από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με
ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο
ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.
ΑΡΘΡΟ 14ο :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει
των όρων των άρθρων 13 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 15. (Χρόνος,
Τόπος - Τρόπος παράδοσης υλικών), 17. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση),
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση
της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο για τον
Δήμο Ηρακλείου ( ή το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου του Δήμου), ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.
ΑΡΘΡΟ 15ο :ΧΡΟΝΟΣ , ΤΟΠΟΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά ως εξής:
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα υπό προμήθεια είδη τμηματικά ανάλογα με τις
ανάγκες του Δήμου 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 Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών Προσώπων του Δήμου. 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 ανάδοχος 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 Δήμου Ηρακλείου:
1.1. Για την προμήθεια γάλακτος ως μέσο ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους
εργαζόμενους στο Δήμο Ηρακλείου.
(Τμήμα 8.2)
Η παράδοση θα γίνει συνολικά στις αποθήκες στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Ηρακλείου
κατόπιν συνεννόησης με το Τμήμα Διαχείρισης Υλικών και Αποθεμάτων, το οποίο βρίσκεται
στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου.

1.2 Για την Προμήθεια κρέατος για την Δ/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης τα οποία θα
διατεθούν σε άπορους δημότες.
(Τμήματα 1.2)
Η παράδοση των ειδών από τους προμηθευτές θα γίνει δύο περιόδους( ημέρες εορτών Πάσχα
και Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά) κατόπιν συνεννόησης του προμηθευτή με την Διεύθυνση
Κοινωνικής Ανάπτυξης. Η παράδοση των ειδών θα γίνει στο κατάστημα του προμηθευτή σε
κάθε δικαιούχο, που θα προσκομίσει έγγραφο (διατακτική) της Διεύθυνσης Κοινωνικής
Ανάπτυξης του Δήμου 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 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 Παραλαβής του Δήμου Ηρακλείου, αφού ο προμηθευτής προσκομίσει με
το τιμολόγιό του την κατάσταση με τις υπογραφές των δικαιούχων και το σύνολο των
εγγράφων (διατακτικών) της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης.

1.3 Για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών για τη λειτουργία των Κέντρων Κοινοτικής
Φροντίδας - Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Ηρακλείου (KE.ΚΟΙ.Φ-Α.Π.Η)
(Τμήματα: 5.2, 8.3, 9.2, 10.2, 11.3)
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 από τους προμηθευτές θα γίνει τμηματικά στα Κέντρα Κοινοτικής
Φροντίδας Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων Ηρακλείου κατόπιν συνεννόησης με την
Δ/νση Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου. Ο τόπος παράδοσης των ειδών για
κάθε κέντρο είναι:

ΚE.ΚΟΙ.Φ. - Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1

1ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-ΑΠΗ ΑΓ.
2810 280939
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

2

1ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-ΑΠΗ ΑΓ.
2810 333261
ΤΡΙΑΔΑΣ)

3

2ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-ΑΠΗ
ΚΑΤΣΑΜΠΑ)

2810 301437

4

2ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-ΑΠΗ
ΠΟΡΟΥ)

2810 300160

5

3ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-ΑΠΗ
ΘΕΡΙΣΟΥ)

2810 256271

6

3ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ. - Α.Π.Η
ΤΑΛΩΣ)

2810 315453

7

3ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ.- Α.Π.Η
ΔΕΙΛΙΝΩΝ)

2810 314322

8

4ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-ΑΠΗ
ΦΟΡΤΕΤΣΑΣ)

2810 360399

9

4ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΕ.ΚΟΙ.Φ-ΑΠΗ
ΜΑΣΤΑΜΠΑ)

2810 360973

10

4ο ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ (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 Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου ηρακλείου
(Τμήματα: 5.3, 8.4, 11.2)
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 από τους προμηθευτές θα γίνει τμηματικά στο χώρο στον οποίο
στεγάζεται το Κοινωνικό Παντοπωλείο, κατόπιν συνεννόησης με την Δ/νση Κοινωνικής
Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου. Ο τόπος παράδοσης των ειδών για το Κοινωνικό
Παντοπωλείο είναι στην οδό Κόσμων 24 και το τηλ. Επικοινωνίας είναι 2810335572.
2. Για τον Δημοτικό Οργανισμό Προσχολικής Απασχόλησης και Μαζικής Άθλησης
Ηρακλείου (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η).
(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 Δήμου Ηρακλείου, από την υπογραφή της
σύμβασης.
Ο τόπος παράδοσης των ειδών για κάθε ΚΕΠΑ είναι:
Α/Α

ΚΕΠΑ

ΟΝΟΜ/ΜΟ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ

1

Α΄ ΚΕ.Π.Α

ΚΟΤΣΩΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

2

Β΄ ΚΕ.Π.Α

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

3

Γ΄ ΚΕ.Π.Α

ΦΛΟΥΡΗ ΟΛΓΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Τ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 45
- ΑΝΑΛΗΨΗ
ΨΥΧΑΡΗ &
ΕΡΩΦΙΛΗΣ ΟΑΣΗ
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ
- ΔΕΙΛΙΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΦΑΞ
2810- 227164
2810-235540
2810-251365

4

Δ΄ ΚΕ.Π.Α

ΣΠΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 61 ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ

2810-230925

5

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ

ΒΟΥΤΕΣ

2810-543957

6

ΣΤ΄ ΚΕ.Π.Α

ΚΟΡΝΙΛΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΚΑΒΒΑΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
(ΒΡΕΦΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)

ΗΦΑΙΣΤΟΥ 49 ΤΑΛΩΣ

2810-257310

7

Ζ΄ ΚΕ.Π.Α

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ

8

Η΄ ΚΕ.Π.Α

ΓΙΑΜΑΛΑΚΗ ΝΤΙΝΑ

9

Ι΄ ΚΕ.Π.Α

ΚΟΖΟΡΩΝΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

10

ΙΒ΄ ΚΕ.Π.Α

ΜΠΕΛΕΧΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

11

ΙΣΤ΄ ΚΕ.Π.Α

ΠΕΡΔΙΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

12

ΙΑ΄ ΚΕ.Π.Α

ΠΕΡΑΝΤΩΝΑΚΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

13

Κ.Β. ΜΗΤΕΡΑ
ΚΕ.Π.Α

ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΕΡΜΗ 33 - ΑΓ.
ΙΩΑΝΝΗΣ

2810-232471

14

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΒ
ΚΕ.Π.Α

ΚΑΛΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ

ΕΡΜΗ 33 - ΑΓ.
ΙΩΑΝΝΗΣ

2810-323403

15

Κ΄ ΚΕΠΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΣΚΛΑΒΟΚΑΜΠΟΥ
74 - ΑΤΣΑΛΕΝΙΟ

2810-361026

16

ΑΣΤ. ΜΕΓΑΡΟ
ΚΕ.Π.Α

ΜΑΛΑΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

2 ΑΟΡΑΚΙΑ

2810-274177

17

ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ΄
ΚΕ.Π.Α

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΦΑΙΔΡΑ

ΜΑΥΣΟΛΟΥ 36

2810-240168

18

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΚΕ.Π.Α

ΚΡΑΝΙΑ ΑΓΟΡΙΤΣΑ

ΚΑΒΒΑΛΟΥ
ΣΤΑΜΑΤΙΑ

2810-873000

19

ΑΣΙΤΕΣ ΚΕ.Π.Α

ΣΙΤΑΡΑ ΝΤΙΝΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΑΣΙΤΕΣ

2810-861286

20

ΠΑΛΛΙΑΝΗ ΚΕ.Π.Α

ΣΦΙΓΓΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΠΑΛΛΙΑΝΗΣ

2810-791499

21

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔ.
ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΛΕΝΗ

ΝΗΡΕΩΣ 3

2810-226339

22

ΔΑΦΝΕΣ ΚΕ.Π.Α

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΝΟΥΛΑ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΔΑΦΩΝ

2810-791110

ΚΟΝΙΤΣΗΣ 1 ΠΟΡΟΣ
ΟΛΥΜΠΟΥ &
ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΤΕΛΛΕΣ
ΚΟΜΒΟΣ
ΓΙΟΦΥΡΟΥ
ΑΛΑΜΑΝΑΣ 4 ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΝΑΝΗ
ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ
ΠΑΣΤΕΡ - ΑΓΙΑ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΟΛΩΝΟΣ 23 ΦΟΡΤΕΤΣΑ

2810-221135
2810-235306
2810-254557
2810-234014
2810-361270
2810-328058

3.Για την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος – Κοινωνικής
Πρόνοιας Ηρακλείου (Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση) για την λειτουργία των
Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

(Τμήματα: 7.4, 8.5, 9.4, 10.4, 11.4)
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 γίνει στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων:




Αγίας Τριάδας (Διευθ. Παλμέτη 17,Ηράκλειο),
Αλικαρνασσού (Διευθ.Μαυσώλου γωνία & Ηρακλείτου, Νέας Αλικαρνασσού),
Τεμένους (Διευθ. Προφήτη Ηλία, Ηράκλειο Κρήτης)

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

4. Για την Προμήθεια τροφίμων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
για τις ανάγκες των σχολείων της Δ/θμιας Εκπαίδευσης.
(Τμήματα: 1.4, 3.3, 4.3, 5.4, 7.3, 8.6, 10.5, 11.5)
Ο χρόνος ολοκλήρωσης της παράδοσης του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται σε
δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα προϊόντα τμηματικά στις σχολικές μονάδες
Δ/θμιας Εκπ/σης Δ. Ηρακλείου, ανάλογα με τις ανάγκες των σχολικών μονάδων, μετά την
υπογραφή της σύμβασης κατόπιν συνεννόησης με την Υπηρεσία.
Ο Δήμος Ηρακλείου και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου 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.
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.
Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν.
4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση
χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που
καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.
Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα
παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το
υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.
Ο ανάδοχος 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 πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.
Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται
να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο

οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της
σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.
ΑΡΘΡΟ 16ο :ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΥΛΙΚΩΝ
H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές του Δήμου Ηρακλείου και των Νομικών
Προσώπων του Δήμου, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με
την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208
του ως άνω νόμου Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός
έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων
βαρύνει τον ανάδοχο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των
υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)
κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα
του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα
έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής
εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο
μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά
τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.
Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες μέρες από τις Επιτροπές Παραλαβής του
Δήμου Ηρακλείου και των Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου.
Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί
από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η
παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και
εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Δήμο Ηρακλείου
( ή του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου του Δήμου), με βάση μόνο το
θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων,
σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του
υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του
αναδόχου.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που
συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Δήμο Ηρακλείου (ή του
Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου του Δήμου), στην οποία δεν μπορεί να
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή
στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε
όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το
άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.
ΑΡΘΡΟ 17ο :ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των
υλικών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον Δήμο Ηρακλείου ( ή του

Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου του Δήμου) ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη
με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού
χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται
στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ.
2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.
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