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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών για τη «Χορήγηση 
πρωινού γεύματος σε μαθητές πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν 
σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου», ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.818,32 € 
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) 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.  

 Τη με αρ. 219/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η 
διενέργεια της χορήγησης πρωινού γεύματος για το υπόλοιπο διάστημα του σχολικού 
έτους 2016 – 2017 (συνολικά 37 ημέρες) σε διακόσιους (200) περίπου μαθητές 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν σε σχολεία του Δήμου 
Ηρακλείου συνολικής δαπάνης 9.818,32 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) σε 
βάρος του Κ.Α. εξόδων 15-6142.004 . 

 Τη με αρ. 205/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η 
διάθεση πίστωσης ποσού 9.818,32 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) σε 
βάρος του Κ.Α. εξόδων 15-6142.004 για τη χορήγησης πρωινού γεύματος σε διακόσιους 
(200) περίπου μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 Τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, την Τεχνική Περιγραφή, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και 
το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

 
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω υπηρεσία ανέρχεται στο ποσό των 9.818,32 €.             
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. 
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Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 18/04/2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 15.00  μ.μ. , 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 κάτωθι : 

 Η τήρηση της Τεχνικής Περιγραφής 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  υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου, σε αυτόν που θα προσφέρει την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. 

 

             Η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου  

                                                        ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΑΝΑΒΑΚΗ 

 



          

 
ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Άρθρο 1ο  – Αντικείμενο     

Αντικείμενο της παρούσας αποτελεί η χορήγηση πρωινού γεύματος σε διακόσιους (200) 

μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν σε Νηπιαγωγεία, 

Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια της περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου, 

οι οποίοι υποσιτίζονται λόγω των σοβαρών κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων που οι 

οικογένειές τους αντιμετωπίζουν. Η συνολική δαπάνη της ως άνω υπηρεσίας ανέρχεται στο 

ποσό των 9.818,32 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ποσοστό 24%). 

Άρθρο 2ο – Ισχύουσες διατάξεις 

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. 219/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η 

διενέργεια της χορήγησης πρωινού γεύματος για το υπόλοιπο διάστημα του 

σχολικού έτους 2016 – 2017 (συνολικά 37 ημέρες) σε διακόσιους (200) 

περίπου μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν 

σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου συνολικής δαπάνης 9.818,32 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 15-6142.004 . 

 Τη με αρ. 205/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η 

διάθεση πίστωσης ποσού 9.818,32 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) σε 

βάρος του Κ.Α. εξόδων 15-6142.004 για τη χορήγησης πρωινού γεύματος σε 

διακόσιους (200) περίπου μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. 

Άρθρο 3ο - Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας 

Η εκτέλεση της Υπηρεσίας  θα πραγματοποιηθεί με ανάθεση με απόφαση Δημάρχου μετά 

από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογή προσφορών, σύμφωνα  με τις 

διατάξεις του Ν. 4412 / 2016. Το κριτήριο για την κατακύρωση της εν λόγω υπηρεσίας είναι 
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η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, 

τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί. 

Η οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα δοθεί με συμπλήρωση του παρεχόμενου 

Έντυπου Οικονομικής Προσφοράς. 

 
Άρθρο 4ο : Προϋποθέσεις - δικαιολογητικά συμμετοχής  

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, καθώς και για την 

απόδειξη της επαγγελματικής ικανότητας, οι συμμετέχοντες  θα πρέπει να προσκομίσουν μαζί 

με την προσφορά τους 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.). 

Β) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.  

Γ) Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με 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. 

Άρθρο 5ο  -  Ανακοίνωση αποτελέσματος 
 

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

στο Δήμο Ηρακλείου μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος, προσκομίζοντας την 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 

 
Άρθρο 6ο - Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
  

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

καταθέσει  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 

της υπηρεσίας 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.  

 
Άρθρο 7ο  : Συμβατικά τεύχη 

Τα συμβατικά στοιχεία που θα υπογράψει ο ανάδοχος είναι:  

 Η σύμβαση μεταξύ κυρίου της υπηρεσίας και του αναδόχου 

 Η Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 

 Ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

 Η Προσφορά του Αναδόχου 

 
Άρθρο 8ο - Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας 
 

1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση 

αυτής διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία. 

2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 

που η εκτέλεσή τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση, να ορίζει για 

την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της 

υπηρεσίας.  

3. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του 

αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με 

τους όρους της σύμβασης . 

 
Άρθρο 9ο -  Διάρκεια Σύμβασης 

Η σύμβαση θα ισχύσει από την υπογραφή της με διάρκεια ως και τη λήξη του σχολικού έτους 

2016 – 2017, δηλ. ως και 15/06/2017. Ο Δήμος Ηρακλείου διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει 

τη σύμβαση όταν προκύψουν λόγοι ανωτέρας βίας ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το 

κρίνει σκόπιμο, λόγω αντισυμβατικής συμπεριφοράς του αναδόχου (π.χ. ποιότητα 

παρεχόμενης υπηρεσίας – παρεχόμενου είδους). Προς τούτο οφείλει να ενημερώσει τον 

ανάδοχο δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα. 

 
Άρθρο 10ο - Τόπος και χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας 

Ως τόπος παροχής της υπηρεσίας ορίζονται τα καταστήματα του αναδόχου που θα πρέπει να 

διαθέτει στο Ηράκλειο, στα οποία οι δικαιούχοι της συγκεκριμένης υπηρεσίας (γονείς 

μαθητών και μαθητές) θα προσέρχονται καθημερινά κατά τις ημέρες λειτουργίας των 

σχολείων, δηλ. Δευτέρα ως Παρασκευή, με εξαίρεση εορτές και αργίες για το σχολικό έτος 

2016 – 2017, με έναρξη από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ως και την Πέμπτη 15 

Ιουνίου 2017, πρωινή ώρα (από 07.00 π.μ. – 11.30 π.μ.).  

Για λόγους προστασίας της ταυτότητας των δικαιούχων και διαφύλαξης του απορρήτου, η 

διάθεση των γευμάτων δεν μπορεί να γίνεται από χώρους εντός των σχολικών μονάδων.  

  
Άρθρο 11ο – Υποχρεώσεις του αναδόχου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί καθημερινά  γεύμα, ανάλογα με τον αριθμό των 

δικαιούχων μαθητών που θα του έχει κοινοποιηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου 

στην αρχή κάθε μήνα (έως το ως άνω όριο των 200 δικαιούχων), που θα περιλαμβάνει:  

 



          

A) Μπουκάλι φυσικού επιτραπέζιου νερού 500 ml,  που θα έχει άδεια κυκλοφορίας και στη 

συσκευασία του οποίου θα αναγράφεται η ημερομηνία εμφιάλωσης και η ημερομηνία 

ανάλωσης. 

β) Σάντουιτς από φρέσκο ψωμί τύπου μπαγκέτα λευκή με δύο φέτες κίτρινου τυριού τύπου 

gouda, μια φέτα γαλοπούλας βραστής αρίστης ποιότητας και δύο φέτες ντομάτα, το οποίο θα 

στεγανοποιείται σε συσκευασία  μεμβράνης κατάλληλη για τρόφιμα, 

 
ή εναλλάξ ανά εβδομάδα  

 

Τυρόπιττα σε ατομική μερίδα των 200 γρ. με ζύμη σφολιάτας και γέμιση από λευκό τυρί 

ελληνικής προέλευσης άριστης ποιότητας, της οποίας το βάρος θα αποτελεί το 40% του 

συνολικού βάρους του προϊόντος. Το προϊόν θα συσκευάζεται σε χάρτινο σακουλάκι (μιας 

χρήσης) κατάλληλο για τρόφιμα.  

 

Τα γεύματα και γενικώς οι πρώτες ύλες από τις οποίες αυτά θα παρασκευάζονται, θα είναι Α' 

ποιότητας και θα τηρούν τους όρους του κώδικα τροφίμων και ποτών καθώς και τις 

υγειονομικές διατάξεις. Όσοι προετοιμάζουν και παρέχουν το πρωινό γεύμα στους 

δικαιούχους θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό υγείας. 

Σε τακτά δε χρονικά διαστήματα προβλέπεται να πραγματοποιείται έλεγχος στο/α κατάστημα 

(-τα) του αναδόχου από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου για την καλή εκτέλεση της 

υπηρεσίας. 

Το γεύμα θα παρέχεται καθημερινά  για τις εργάσιμες για τα σχολεία ημέρες όπως παραπάνω 

περιγράφονται (άρθρο 4), πρωινή ώρα από 07.00 ως και 11.30 π.μ., στα καταστήματα του 

αναδόχου, μετά την παράδοση σχετικού κουπονιού από τον αποδέκτη της υπηρεσίας (μαθητή 

ή γονέα-κηδεμόνα μαθητή) κατά την προσέλευσή του στο κατάστημα του αναδόχου. Τα 

κουπόνια, που θα φέρουν το λογότυπο του Δήμου Ηρακλείου και στα οποία θα αναγράφεται 

η παρεχόμενη υπηρεσία (χορήγηση πρωινού γεύματος), θα εκτυπώνονται με ευθύνη του 

αναδόχου, θα παραδίδονται από αυτόν στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Καινοτόμων 

Δράσεων Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των δύο Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης 

που έχει και την αρμοδιότητα σχεδιασμού, συντονισμού και υλοποίησης του προγράμματος 

χορήγησης πρωινού σε μαθητές.  

Από το σύνολο των παρεχόμενων γευμάτων (έως 200 ανά ημέρα), όσα δεν διατίθενται ως και 

τις 11.00 π.μ., θα πρέπει με ευθύνη του αναδόχου να παραδίδονται σε υπηρεσία ή δομή που 

θα του υποδειχτεί από το αρμόδιο για τη διαχείριση του έργου τμήμα (Τμήμα Κοινωνικής 

Πολιτικής Καινοτόμων Δράσεων Δημόσιας Υγείας & Ισότητας των δύο Φύλων), ώστε στη 

συνέχεια με ευθύνη της υπηρεσίας να διατίθενται σε ενδεείς πολίτες ωφελούμενους των 

Κοινωνικών υπηρεσιών & δομών του Δήμου Ηρακλείου (π.χ. Κέντρο Αστέγων, ΚΕΚΟΙΦ – 

ΑΠΗ). Η παραλαβή των γευμάτων που πιθανόν παραμένουν αδιάθετα, θα γίνεται από 

ορισμένο με απόφαση της αρμόδιας Αντιδημάρχου υπάλληλο της Δ/νσης Κοινωνικής 

Ανάπτυξης, ο οποίος θα παραλαμβάνει τα γεύματα και θα υπογράφει τα σχετικά πρωτόκολλα 

παράδοσης – παραλαβής κατά την παραλαβή (και όποτε προκύπτει ανάγκη). 

Τα κουπόνια που ο ανάδοχος θα συγκεντρώνει και θα πιστοποιούν την παροχή της υπηρεσίας 

καθώς και τα ανωτέρω αναγραφόμενα πρωτόκολλα παράδοσης - παραλαβής, θα 

προσκομίζονται από τον ανάδοχο της υπηρεσίας ως συνοδευτικά του Τιμολογίου - Απόδειξης 

Παροχής της Υπηρεσίας το οποίο θα εκδίδεται και θα αφορά στην υπηρεσία που 

παρασχέθηκε, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.  

Αναγκαίο κρίνεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των οικογενειών, ο ανάδοχος να διαθέτει 

ένα τουλάχιστον κατάστημα ανά δημοτική κοινότητα (1η, 2η, 3η, 4η και Νέας 

Αλικαρνασσού). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει κατάστημα εντός των ορίων μιας (1) εκ των 

πέντε (5) παραπάνω αναφερόμενων κοινοτήτων, θα πρέπει να διαθέτει οπωσδήποτε εντός 

των ορίων όμορης κοινότητας και σε θέση πλησίον των ορίων της κοινότητας όπου δεν 

διαθέτει. Εναλλακτικά, στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν διαθέτει κατάστημα σε κάποιες 

από τις ανωτέρω δημοτικές κοινότητες, μπορεί να συνεργαστεί με κατάστημα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος με δραστηριότητα συναφή στο αντικείμενο της περιγραφόμενης παροχής 



          

υπηρεσίας, το οποίο να διαθέτει την κατά νόμο άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, μέσω του 

οποίου θα είναι δυνατή η διάθεση του γεύματος στους δικαιούχους μαθητές.  

Σε αυτήν την περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στα δικαιολογητικά 

συμμετοχής, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη της επιχείρησης του συνεργαζόμενου 

καταστήματος/ων, ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση της διάθεσης του γεύματος σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη και στα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται 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 των γευμάτων. 

 
Άρθρο 12ο -  Αναθεώρηση τιμών    

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά 

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες. 

 
Άρθρο 13ο - Τρόπος πληρωμής  

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών, η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται σε 9.818,32 

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (ποσοστό 24%). Η εξόφληση του 100% της 

συμβατικής αξίας θα πραγματοποιηθεί έπειτα από τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους 

(δηλ. 15/6/2017) και μετά την παροχή της υπηρεσίας.  

Ο ανάδοχος θα καταθέτει Τιμολόγιο - Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών συνοδευόμενο από τα 

κουπόνια που θα συγκεντρώσει κατά το χρόνο παροχής της υπηρεσίας καθώς και τα 

πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής που πιθανόν υπάρχουν στην περίπτωση των αδιάθετων 

γευμάτων όπως παραπάνω αναγράφεται. Το ποσό του τιμολογίου - απόδειξης θα αντιστοιχεί 

στον αριθμό των γευμάτων που χορηγήθηκαν ανά μήνα σύμφωνα με τα συνημμένα 

δικαιολογητικά (και το ανώτερο ως το όριο των 200 ανά εργάσιμη για τα σχολεία ημέρα). 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και βάρη. Η 

αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και  παραμένει 

σταθερή και αμετάβλητη καθόλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής. 

Η πληρωμή της αξίας θα γίνεται ύστερα από την οριστική εξακρίβωση της ποιότητας και 

παραλαβή της ποσότητας σύμφωνα με τα επικρατούντα στο δημόσιο, με την προσκόμιση των 

κατά νόμο δικαιολογητικών. 

 
Άρθρο 14ο – Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

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

που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει  το 

Δήμο. 

 
Άρθρο 15ο – Επίλυση  διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

 

                     Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ       

                                                                         

            ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑ ΑΡΓΥΡΩ                             ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΗΣ 



          

 
 
Θέμα: Χορήγηση πρωινού γεύματος σε μαθητές της πρωτοβάθμιας & 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου 
 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

 
Η παρούσα μελέτη αφορά στη χορήγηση πρωινού γεύματος σε 200 περίπου μαθητές 

που φοιτούν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

(νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων) του Δήμου Ηρακλείου, 

οι οποίοι βάσει διαπιστωμένων αναγκών υποσιτίζονται λόγω κοινωνικοοικονομικών 

προβλημάτων των οικογενειών τους, με αποτέλεσμα οι γονείς να αδυνατούν να 

παρέχουν καθημερινά το απαραίτητο αυτό γεύμα στα παιδιά τους. 

Το γεύμα θα χορηγείται από τον ανάδοχο με δική του ευθύνη και ευθύνη των γονέων 

των μαθητών, οι οποίοι θα προσέρχονται καθημερινά, κατά τις εργάσιμες για τα 

σχολεία ημέρες, ώρα 07.00 ως και 11.30 π.μ., με δική τους ευθύνη, στα καταστήματα 

του αναδόχου, που θα πρέπει να διαθέτει στην πόλη του Ηρακλείου, με κουπόνι 

βάση του οποίου θα παρέχεται η υπηρεσία. Τα κουπόνια, που θα φέρουν το 

λογότυπο του Δήμου Ηρακλείου και στα οποία θα αναγράφεται η παρεχόμενη 

υπηρεσία, θα εκτυπώνονται με ευθύνη του αναδόχου, θα παραδίδονται στο Τμήμα 

Κοινωνικής Πολιτικής Καινοτόμων Δράσεων Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των δύο 

Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης, που έχει και την αρμοδιότητα σχεδιασμού, 

συντονισμού και υλοποίησης του προγράμματος χορήγησης πρωινού σε μαθητές.  

Με ευθύνη του τμήματος θα κατανέμονται στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των ΚΕ.ΚΟΙ.Φ. 

- Α.Π.Η. με βάση τον αριθμό των ωφελούμενων που έχουν καταγραφεί στην κάθε 

υπηρεσία και τον αριθμό των ημερών (ανά μήνα), προκειμένου στη συνέχεια αφού 

σφραγιστούν και υπογραφούν από τον αρμόδιο Κοινωνικό Λειτουργό του κάθε 

κέντρου, να παραδίδονται στους ωφελούμενούς τους  - αποδέκτες της υπηρεσίας. 

Η παράδοση των κουπονιών στους ωφελούμενους θα γίνεται ανά μήνα, δηλ. τις δύο 

τελευταίες εργάσιμες ημέρες κάθε μήνα, θα παραδίδονται τα στελέχη με τον αριθμό 

των κουπονιών που αναλογεί στο γονέα – κηδεμόνα του κάθε μαθητή. Κατά την 

παράδοση των κουπονιών, ο δικαιούχος – γονέας του μαθητή θα υπογράφει για την 

παραλαβή των στελεχών σε συγκεντρωτική κατάσταση – πίνακα όπου θα 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
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αναγράφονται τα στοιχεία των ωφελούμενων του κάθε ΚΕ.ΚΟΙ.Φ. - Α.Π.Η. που θα 

τηρείται από τον αρμόδιο Κοινωνικό Λειτουργό του κέντρου . 

 
Η χορήγηση του γεύματος θα περιλαμβάνει: 

 
A) Μπουκάλι φυσικού επιτραπέζιου νερού 500 ml,  που θα έχει άδεια 

κυκλοφορίας και στη συσκευασία του οποίου θα αναγράφεται η ημερομηνία 

εμφιάλωσης και η ημερομηνία ανάλωσης. 

Β) Σάντουιτς από φρέσκο ψωμί τύπου μπαγκέτα λευκή με δύο φέτες κίτρινου τυριού 

τύπου gouda και μια φέτα γαλοπούλας βραστής αρίστης ποιότητας και δύο φέτες 

ντομάτα, το οποίο θα στεγανοποιείται σε συσκευασίες μεμβράνης κατάλληλη για 

τρόφιμα 

ή εναλλάξ ανά εβδομάδα  

Τυρόπιττα σε ατομική μερίδα των 200 γρ. με ζύμη σφολιάτας και γέμιση από λευκό 

τυρί ελληνικής προέλευσης άριστης ποιότητας, της οποίας το βάρος θα αποτελεί το 

40% του συνολικού βάρους του προϊόντος. Το προϊόν θα συσκευάζεται σε χάρτινο 

σακουλάκι (μιας χρήσης) κατάλληλο για τρόφιμα.  

 

Τα τρόφιμα και γενικώς οι πρώτες ύλες από τις οποίες παρασκευάζονται τα  γεύματα 

θα πρέπει να είναι Α' ποιότητας και να τηρούν τους όρους του κώδικα τροφίμων και 

ποτών καθώς και τις υγειονομικές  διατάξεις.  Επιπλέον, δε θα περιέχουν  πρόσθετα 

συστατικά που χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία. 

 
Ως προς τη διαδικασία, όπως παραπάνω αναφέρεται, καθημερινά με την παροχή του 

γεύματος θα παραδίδεται από τον αποδέκτη της υπηρεσίας στον ανάδοχο, κουπόνι 

που θα αφορά στο παραπάνω γεύμα (1 κουπόνι ανά ημέρα). Τα κουπόνια αυτά που 

ο ανάδοχος θα συγκεντρώνει και θα πιστοποιούν την παροχή της υπηρεσίας, θα 

προσκομίζει με το Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών το οποίο θα εκδίδεται και θα αφορά 

στην υπηρεσία που παρασχέθηκε, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.  

Στην περίπτωση αδιάθετων γευμάτων (από το σύνολο των προβλεπόμενων ανά 

ημέρα) λόγω της μη προσέλευσης των δικαιούχων μαθητών ως και 11.30 π.μ., θα 

πρέπει ο ανάδοχος με δική του ευθύνη να ενημερώνει ως και τις 12.00 μ. το 

αργότερο, το αρμόδιο τμήμα (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Καινοτόμων Δράσεων 

Δημόσιας Υγείας & Ισότητας των δύο Φύλων) για την παραλαβή των πρωινών 

σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία. Εν συνεχεία η διάθεσή τους θα γίνεται 

σε ενδεείς πολίτες ωφελούμενους των Κοινωνικών Υπηρεσιών και Δομών του Δήμου 

Ηρακλείου (π.χ. Κέντρο Αστέγων). Για την παράδοση – παραλαβή των αδιάθετων 

γευμάτων ως αποδεικτικό θα υπογράφεται πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, το 



          

οποίο θα αποτελεί επίσης (μαζί με τα κουπόνια) συνοδευτικό του Τιμολογίου - 

Απόδειξης που ο ανάδοχος θα εκδίδει.  

Αναγκαίο κρίνεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των οικογενειών, ο ανάδοχος να 

διαθέτει ένα τουλάχιστον κατάστημα ανά δημοτική κοινότητα (1η, 2η, 3η, 4η και Νέας 

Αλικαρνασσού). Σε περίπτωση που δεν διαθέτει κατάστημα εντός των ορίων μιας (1) 

εκ των πέντε (5) παραπάνω αναφερόμενων κοινοτήτων, θα πρέπει να διαθέτει 

οπωσδήποτε εντός των ορίων όμορης κοινότητας και σε θέση πλησίον των ορίων της 

κοινότητας όπου δεν διαθέτει. Εναλλακτικά, στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν 

διαθέτει κατάστημα σε κάποιες από τις ανωτέρω δημοτικές κοινότητες, μπορεί να 

συνεργαστεί με κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με δραστηριότητα συναφή 

στο αντικείμενο της περιγραφόμενης παροχής υπηρεσίας, το οποίο να διαθέτει την 

κατά νόμο άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η διάθεση 

του γεύματος στους δικαιούχους μαθητές. Σε αυτήν την περίπτωση ο ανάδοχος 

υποχρεούται να καταθέσει στα δικαιολογητικά συμμετοχής υπεύθυνη δήλωση του 

ιδιοκτήτη της επιχείρησης του συνεργαζόμενου καταστήματος/ων, ότι αναλαμβάνει 

την υποχρέωση της διάθεσης του γεύματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα 

διακήρυξη και στα επισυναπτόμενα σε αυτήν τεύχη. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται 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 των γευμάτων.  

 

  

                  Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ                                                  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

           ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑ ΑΡΓΥΡΩ                              ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΗΣ                                                     

 

                                                           

                                                           ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

                                                   ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΑΝΑΒΑΚΗ 

 



 

 

 
 
 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

A/A ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  CPV  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΕΥΜΑΤΩΝ / 

ΗΜΕΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΕΥΜΑΤΩΝ 

(για 37 ημέρες)  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Χορήγηση πρωινού γεύματος  

(1 σάντουιτς ή τυρόπιτα,   

1 μπουκάλι νερό 500 ml   

& κουπόνι)   

15894200-3 200 7.400  1,07  € 7.918,00 € 

       

Σύνολο καθαρής αξίας     7.918,00 € 

ΦΠΑ 24%     1.900,32 € 

Γενικό σύνολο δαπάνης 
 

    9.818,32 € 

 

 

 

 
 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ  
 
 
 
 

ΤΣΑΜΑΝΔΟΥΡΑ ΑΡΓΥΡΩ                                          
 

 

 

 

 

 

      ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 

      Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  
               ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 
 

 
             ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΗΣ  

                                  

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 
 

         

Χορήγηση πρωινού γεύματος σε 

μαθητές της πρωτοβάθμιας & 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 

φοιτούν σε σχολεία του Δήμου 

Ηρακλείου 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΕΥΜΑΤΩΝ / 

ΗΜΕΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΕΥΜΑΤΩΝ 

(για 37 ημέρες)  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΓΕΥΜΑ 

 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Χωρίς ΦΠΑ) 

1 Χορήγηση πρωινού 

γεύματος  

(1 σάντουιτς ή 

τυρόπιτα , 1 μπουκάλι 

νερό 500 ml & 

κουπόνι)  

200 7.400  € € 

      

Σύνολο Προσφοράς: € 

ΦΠΑ 24%: €   

Γενικό σύνολο Προσφοράς: 

 
€ 

 

 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ (ΣΕ ΕΥΡΩ): 

 

 
Σύνολο Προσφοράς:  

ΦΠΑ 24%:  

Γενικό σύνολο Προσφοράς: 

 
 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

( ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Χορήγηση πρωινού γεύματος σε 
μαθητές της πρωτοβάθμιας & 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 
φοιτούν σε σχολεία του Δήμου 
Ηρακλείου 
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