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1. Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου  

Δαπάνη για τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.  

Για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογών της 7ης Ιουλίου του έτους 2019, ο Δήμος 

Ηρακλείου θα πρέπει να προχωρήσει  στην ανωτέρω δαπάνη. Η ανάθεση θα γίνει 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα,  τις διατάξεις του 

άρθρου 58 του Ν. 3852/2010  όπως ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του Ν.4555/2018  

<< Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης –Εμβάθυνση της 

Δημοκρατίας-Ενίσχυση της συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 

λειτουργίας των Ο.Τ.Α [Πρόγραμμα<<Κλεισθένης Ι >>]….>>.  

Στον προϋπολογισμό δαπανών του έτους 2019 υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον 

ΚΑ: 00-6434.001 « Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων».  Με την υπ΄αρ. 54486/6.6.2019 

εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών προς το Δημοτικό Συμβούλιο ζητήθηκε η 

εξειδίκευση πίστωσης  για την πληρωμή της δαπάνης  με τίτλο: «Παροχή 

μικρογευμάτων για τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών για τις επικείμενες εκλογές 

της 7ης Ιουλίου»,  CPV 55520000-1  «Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας ( Catering).  Με 

την Α.Δ.Σ 585/2019, εγκρίθηκε η εξειδίκευση  πίστωσης, ποσού 8.000,00ευρω.  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ  

2019. 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 

ΗΜ/ΝΙΑ 

Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (catering)  

 Cpv 55520000-1 Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας 

(catering)  

 Το μενού που θα διανεμηθεί στα εκλογικά τμήματα του Δήμου 

Ηρακλείου , προκειμένου να προσφερθούν στα μέλη των 

εφορευτικών επιτροπών, στο Δικαστικό Αντιπρόσωπο και στο 

Γραμματέα , ανά μερίδα , έχει ως εξής,: 

 1 νερό 500 ml  

 1καφέ σπαστό νες με δυο φακελάκια ζάχαρη και 

καλαμάκι 

 1χυμός πορτοκάλι 250ml σε πετ συσκευασία  

 1 κρουασάν σοκολάτας 70 γραμμαρίων 

συσκευασμένο  

 Κέικ βανίλιας, 70 γραμμαρίων, συσκευασμένο 

 1σάντουιτς φραντζολάκι, τυρί Ενταμ, καπνιστή 

μπριζόλα   cretafarms.  

Τα παραπάνω προϊόντα θα πρέπει  είναι συσκευασμένα σε 

χαρτοκιβώτια ειδικά για τρόφιμα και να διανεμηθούν με 

ευθύνη του αναδόχου, ανά εκλογικό τμήμα έως τις 10:00 το 

πρωί την ημέρα τον εκλογών στις 7.7.2019.  

. 

Αναλυτικότερα: 

255 Ε.Τ. χ 6 μερίδες =1530 μερ  

 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: 

7.7.2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 

 

Η Συντάξασα   
 
 
 

Μαρτιμιανάκη Ε. 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης 
 
 
 

Δεσποτάκη  Αικατερίνη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 

 

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2019. 

Καθαρή 
Αξία/μερίδα 

 Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (catering)  

 Cpv 55520000-1 Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας 

(catering)  

 Το μενού που θα διανεμηθεί στα εκλογικά τμήματα του Δήμου 

Ηρακλείου , προκειμένου να προσφερθούν στα μέλη των 

εφορευτικών επιτροπών, στο Δικαστικό Αντιπρόσωπο και στο 

Γραμματέα , ανά μερίδα , έχει ως εξής,: 

 1 νερό 500 ml  

 1καφέ σπαστό νες με δυο φακελάκια ζάχαρη και 

καλαμάκι 

 1χυμός πορτοκάλι 250ml σε πετ συσκευασία  

 1 κρουασάν σοκολάτας 70 γραμμαρίων 

συσκευασμένο  

 Κέικ βανίλιας, 70 γραμμαρίων, συσκευασμένο 

 1σάντουιτς φραντζολάκι, τυρί Ενταμ, καπνιστή 

μπριζόλα   cretafarms.  

Τα παραπάνω προϊόντα θα πρέπει  είναι συσκευασμένα σε 

χαρτοκιβώτια ειδικά για τρόφιμα και να διανεμηθούν με 

ευθύνη του αναδόχου, ανά εκλογικό τμήμα έως τις 10:00 το 

πρωί την ημέρα τον εκλογών στις 7.7.2019. 

. 

. 

Αναλυτικότερα: 

7.7.2019  

 

255 Ε.Τ. Χ 6 μερίδες =1530 μερ . 

1530 μερίδες Χ 3,72€/μερίδα = 5.691,60€ 

 

5.691,60€ 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ  4.590,00 
Φ.Π.Α 1.101,60 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  
 
 

5.691,60€ 
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ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
 
 
 
 

Η Συντάξασα   
 
 

       Μαρτιμιανάκη Ε. 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης 
 
 

Δεσποτάκη Αικατερίνη 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

1. Συγγραφή υποχρεώσεων  

Άρθρο 1ο  
Το αντικείμενο των  υπηρεσιών είναι  δαπάνη για τις επικείμενες εκλογές της 7ης Ιουλίου 

του έτους 2019.  

 
Άρθρο 2ο  
Ισχύουσες διατάξεις, Αποφάσεις κ.λπ.: 
 

1. Τα άρθρα 54 - 118 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν σήμερα. 

2. Τις διατάξεις του  Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]…..».  

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. Την 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 με αριθμ. 65511/03.08.2018 Απόφαση Δημάρχου που αφορά τον ορισμό 
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Αντιδημάρχου Ηρακλείου ως Διατάκτη. 

6. Την με αριθμ. πρωτ. 67703/06.09.2018 Απόφαση Δημάρχου που αφορά την 

εξουσιοδότηση για υποβολή τεκμηριωμένου Αιτήματος Διατάκτη.   

7. Την με αριθμ. πρωτ. 34308/30.03.2016 σε ορθή επανάληψη Απόφαση Δημάρχου 

περί ορισμού Εντεταλμένων Συμβούλων και εκχώρηση αρμοδιοτήτων σ' αυτούς, 

την με αριθμ. πρωτ. 58120/01.06.2016  Απόφαση Δημάρχου περί εκχώρησης 

αρμοδιότητας υπογραφής Διακηρύξεων, περιλήψεων Διακηρύξεων κ.ά., καθώς και 

την με αριθμ. πρωτ. 79277/20.09.2018 Απόφαση Δημάρχου που αφορά στην 

παράταση της θητείας των ήδη ορισμένων Αντιδημάρχων και Εντεταλμένων 

Συμβούλων. 

 

 

Άρθρο 3ο  
Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας: 

Η ανάθεση εκτέλεσης της υπηρεσίας θα πραγματοποιηθεί, μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά εφόσον τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης. Η κατακύρωση του 

αντικειμένου της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του Αντιδημάρχου Διοικητικών Υπηρεσιών 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής: 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός του ίδιου φακέλου της προσφοράς 

τους:   

1. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ανάδοχο και 

σε περίπτωση επιχείρησης από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να 

δηλώνεται ότι: 

 Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής 

υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν 

με αυτούς. 

 Δεν έχουν συμμετάσχει 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. 

 

2. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης  το 

παρεχόμενο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα Α). 

 

Δικαιολογητικά Ανάθεσης 

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,  εντός 10 ημερών 

από σχετική πρόσκληση η οποία θα του αποσταλεί θα πρέπει να προσκομίσει τα εξής 

δικαιολογητικά: 
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Α/ Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από : 

 Τα φυσικά πρόσωπα   

 Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.  

 Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε 

 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

 στις περιπτώσεις ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου. 

όπου να δηλώνεται ξανά  ότι 

 Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής 

υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμό της προμήθειας και συμφωνούν 

με αυτούς. 

 Δεν έχουν συμμετάσχει 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. 

 

3. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης  το 

παρεχόμενο Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα Α). 

 

Β/ Ασφαλιστική ενημερότητα 

Γ/ φορολογική ενημερότητα  

Δ/ Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, σε ισχύ, στο οποίο θα 

πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους.  

Ε/ Σε περίπτωση Εταιρίας, Καταστατικό και ορισμό διαχειριστή. 

 
Άρθρο 4ο 
Ανακοίνωση αποτελέσματος 
Μετά την απόφαση ανάθεσης των υπηρεσίας, οι ανάδοχοι, υποχρεούνται να προσέλθουν 

στο Δήμο Ηρακλείου, σε χρονικό διάστημα (10) δέκα ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, προκειμένου να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση.  

 
Άρθρο 5ο 
Σύμβαση 
Τα στοιχεία των συμβάσεων που θα υπογραφούν είναι: η παρούσα πρόσκληση, η 

συγγραφή υποχρεώσεων, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός  προϋπολογισμός και η 

προσφορά των αναδόχων.  
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Άρθρο 6ο  
Διάρκεια σύμβασης  
Τα παραδοτέα της ανωτέρω υπηρεσίας για την δαπάνη που αφορά τις επικείμενες εκλογές 

της 7ης Ιουλίου του έτους 2019 προσδιορίζεται στον πίνακα Παραδοτέων και 

Χρονοδιάγραμμα, της παρούσης. 

 

 
Άρθρο 7ο  
Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών  
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων υπηρεσιών, η παραλαβή και η διοίκηση 

αυτής διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία.  

 

 
Άρθρο 8ο  
Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης υπηρεσιών 
1.Η παραλαβή των υπηρεσιών θα  γίνει  από Επιτροπή Παραλαβής, σύμφωνα με την 

παράγραφο 5 του άρθρου 221 του Ν.4412/16. 

2.Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

3.Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι η εκτέλεση της  υπηρεσίας για την δαπάνη που αφορά 

τις επικείμενες εκλογές της 26ης Μαΐου και τις επαναληπτικές της 2ας Ιουνίου του έτους 2019 , 
δεν ανταποκρίνεται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους 

της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν το αποτέλεσμα 

της υπηρεσίας  που εκτελέστηκε.  

4.Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται το αποτέλεσμα της υπηρεσίας που 

εκτελέστηκε  με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να εγκριθεί η 

παραλαβή της  εν λόγω υπηρεσίας, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει 

να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω 

απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή της 

παρεχόμενης υπηρεσίας της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 

παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

5.Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο  με απόφασή 

του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική 

απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεστεί 

αυτοδίκαια.   

6.Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 

συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν 

ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που πραγματοποίησε την παραλαβή στον 

προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο.  

Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οποιαδήποτε 

ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 
 
 
Άρθρο 9ο  
Απόρριψη  Υπηρεσίας  - Αντικατάσταση  
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1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης της υπηρεσίας που αφορά την ανωτέρω δαπάνη ή 

μέρους αυτής, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση της 

υπηρεσίας και η παροχή  άλλης, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε 

τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η εκτέλεση γίνει  μετά τη λήξη της 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την εκτέλεση δεν μπορεί να 

είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος της 

υπηρεσίας θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το 

άρθρο 9 της παρούσης , λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

2. Αν ο ανάδοχος δεν εκτελέσει την υπηρεσία που απορρίφθηκε μέσα στην προθεσμία που του 

τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 

προβλεπόμενες κυρώσεις 

 
 
Άρθρο 10ο 
Τρόπος πληρωμής – απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου 
Ο ανάδοχος θα πληρωθεί με την ολοκλήρωση - παράδοση της υπηρεσίας. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν. 4412/16 είναι τα εξής:  

α)Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής της Επιτροπής παραλαβής αντικειμένου που αφορά την 

πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 

4412/16.  

β) Τιμολόγιο του αναδόχου 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας 

δ) Πιστοποιητικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και 

την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον 

προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

 
 
Άρθρο 11ο 
Ποινικές ρήτρες 
1. Αν ο ανάδοχος  δεν παραδώσει  – εκτελέσει την υπηρεσία που περιγράφεται στην παρούσα 

για την δαπάνη που αφορά τις επικείμενες εκλογές της 7ης Ιουλίου του έτους 2019 με 

υπαιτιότητα του, μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις 

βάρος τους ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:  

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της 

συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα  

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας της σύμβασης.  

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν η υπηρεσία 

παρασχεθεί  μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με 

την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 

αναδόχου.  

4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 

κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 
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Άρθρο 12ο  
Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
Οι ανάδοχοι υπόκεινται 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 13ο  
Ρήτρα Εχεμύθειας 
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού GDPR 2016/679, περί προστασίας προσωπικών 

δεδομένων θα πρέπει:  

 

 

 
1) Η Υπηρεσία από μέρους της Εταιρείας να γίνεται με τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης, στα δεδομένα του Δήμου Ηρακλείου  επεμβαίνουν μόνο εξουσιοδοτημένοι 

συνεργάτες της, κατόπιν καθορισμού των δικαιωμάτων πρόσβασης από την  αναθέτουσα αρχή. 

2) Τα αντισυμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν να τηρούν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

ισχύουσα νομοθεσία, το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) 

και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα. 

3) Το όλο έργο της παρούσης συμβάσεως και τα οποιαδήποτε πορίσματα χαρακτηρίζονται 

απόρρητα και ως τοιαύτη τα διαχειρίζονται τα εμπλεκόμενα μέρη. 

4) Κάθε συμβαλλόμενο μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να μην ανακοινώνει, διαθέτει ή 

δημοσιοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο σε τρίτους, οι οποίοι δεν σχετίζονται με τους σκοπούς της 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ και για τους οποίους δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση ή δικαίωμα από το νόμο ή 

δικαστική απόφαση, πληροφορίες που έχει λάβει και επεξεργάζεται στα πλαίσια της 

δραστηριότητάς του.  

5) Τα παραπάνω επιβιώνουν της λύσης ή της λήξης της παρούσας ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 
    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 
 

Η Συντάξασα   
 
 
 

Μαρτιμιανάκη Ε. 

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης  
 
 
 

Δεσποτάκη Αικατερίνη 
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2. Έντυπα Οικονομικών Προσφορών 

 

 

Στοιχεία Προσφέροντος 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Α΄ 

ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 7ης ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2019. 

Καθαρή Αξία 

Παροχή Υπηρεσιών Τροφοδοσίας (catering)  

 Cpv 55520000-1 Παροχή υπηρεσιών τροφοδοσίας 

(catering)    

Το μενού που θα διανεμηθεί στα εκλογικά τμήματα του Δήμου 

Ηρακλείου , προκειμένου να προσφερθούν στα μέλη των 

εφορευτικών επιτροπών, στο Δικαστικό Αντιπρόσωπο και στο 

Γραμματέα , ανά μερίδα , έχει ως εξής,: 

 1 νερό 500 ml  

 1καφέ σπαστό νες με δυο φακελάκια ζάχαρη και 

καλαμάκι 

 1χυμός πορτοκάλι 250ml σε πετ συσκευασία  

 1 κρουασάν σοκολάτας 70 γραμμαρίων 

συσκευασμένο  

 Κέικ βανίλιας, 70 γραμμαρίων, συσκευασμένο 

 1σάντουιτς φραντζολάκι, τυρί Ενταμ, καπνιστή 

μπριζόλα   cretafarms.  

Τα παραπάνω προϊόντα θα πρέπει  είναι συσκευασμένα σε 

χαρτοκιβώτια ειδικά για τρόφιμα και να διανεμηθούν με 

ευθύνη του αναδόχου, ανά εκλογικό τμήμα έως τις 10:00 το 

πρωί την ημέρα τον εκλογών στις 7.7.2019 

Αναλυτικότερα: 

7.7.2019 

 

255 Ε.Τ. Χ 6 μερίδες =1530 μερ . 

1530 μερίδες Χ 3,72€/μερίδα = 5.691,60€ 

  

€ 

ΦΠΑ 

 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 

€ 

 

Στοιχεία Προσφέροντος και υπογραφή 


