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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                           ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ τροφίµων για την 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                                  κάλυψη των αναγκών της παιδικής εξοχής 

Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        Κοκκίνη Χάνι του Δήµου Χερσονήσου, έτους 2015 

     ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                     Προϋπολογισµός: 67.800,00 µε ΦΠΑ 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η εκτέλεση της προµήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ », έτους 2015. 

Η εκτέλεση της προµήθειας θα γίνει µε Πρόχειρο διαγωνισµό και µε κριτήριο κατακύρωσης το 

µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της µέσης λιανικής τιµής κατά την ηµέρα 

παράδοσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 2286/1995, της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ. Αποφ. 

(ΕΚΠΟΤΑ)  και του άρθρου 209 του Δηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006). 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της µελέτης ανέρχεται στο ποσόν των 67.800,00 ευρώ 

συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό του έτους 2015. 

Η παρούσα προµήθεια τροφίµων θα καλύψει της ανάγκες της παιδικής εξοχής Κοκκίνι Χάνι για 

όλο το διάστηµα λειτουργίας της. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α 15.6482.0001 του προϋπολογισµού εξόδων οικονοµικού έτους 

2015 του Δήµου Χερσονήσου 

Αναλυτικά η προµήθεια αφορά: 

ΟΜΑΔΑ Α’ - Προµήθεια Τροφίµων δαπάνη ύψους 18.000,00 € άνευ  Φ.Π.Α. 13%, (2.340,00 

) δηλαδή συνολικά 20.340,00 ευρώ µε ΦΠΑ. 

ΟΜΑΔΑ Β’ - Προµήθεια Γαλακτοκοµικών-Τυροκοµικών-Αλλαντικών, δαπάνη ύψους ευρώ 

9.000,00 άνευ ΦΠΑ 13%, (1.170,00) δηλαδή συνολικά 10.170,00 ευρώ µε ΦΠΑ. 

ΟΜΑΔΑ Γ’ - Προµήθεια ειδών αρτοποιείου δαπάνη ύψους 10.000,00 άνευ ΦΠΑ 13%, 

(1.300,00) δηλαδή συνολικά 11.300,00 ευρώ µε ΦΠΑ. 

ΟΜΑΔΑ Δ’ - Προµήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής δαπάνη ύψους ευρώ (3.500,00) άνευ  ΦΠΑ 

13%, (455,00) δηλαδή συνολικά 3.955,00 ευρώ µε ΦΠΑ. 

ΟΜΑΔΑ Ε΄ - Προµήθεια κρεάτων, δαπάνη ύψους 9.000,00 άνευ ΦΠΑ 13%, (1.170,00) 

δηλαδή συνολικά 10.170,00 ευρώ. 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄- Προµήθεια κατεψυγµένων ψαριών & λαχανικών, δαπάνη ύψους 6.000,00€ άνευ 

ΦΠΑ 13% (780,00), δηλαδή συνολικά 6.780,00 ευρώ µε ΦΠΑ. 

ΟΜΑΔΑ Ζ΄ - Προµήθεια νωπών οπωρολαχανικών δαπάνη ύψους 4.500,00 άνευ ΦΠΑ 13%, 

(585,00) δηλαδή συνολικά 5.085,00 ευρώ µε ΦΠΑ. 

 

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                        Γούρνες 12/6/2015 

Ο Πρ/νος της Δ/νσης                                Η συντάξασα 

  

Βασιλάκης Νικόλαος                                 Τασιούδη Καλλιρόη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

                              Αντικείµενο της προµήθειας 

Η συγγραφή αυτή αφορά στην Προµήθεια Τροφίµων για την κάλυψη των αναγκών της 

Παιδικής εξοχής Κοκκίνι Χάνι του Δήµου Χερσονήσου, έτους 2015. 

Η παραπάνω προµήθεια χωρίζεται σε επτά (7) οµάδες:  

1. ΟΜΑΔΑ Α’ -Τρόφιµα 

2. ΟΜΑΔΑ Β’ -Γαλακτοκοµικά-Τυροκοµικά-Αλλαντικάά 

3. ΟΜΑΔΑ Γ’ - Είδη αρτοποιείου 

4. ΟΜΑΔΑ Δ’  -Είδη ζαχαροπλαστικής 

5. ΟΜΑΔΑ Ε΄  -Κρέατα 

6. ΟΜΑΔΑ ΣΤ΄ -Κατεψυγµένα ψάρια & λαχανικά  

7. ΟΜΑΔΑ Ζ΄  -Οπωρολαχανικά νωπά 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Διατάξεις που ισχύουν 

Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας διέπονται από τις διατάξεις: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Νόµος Καλλικράτη) 

      3. Τις διατάξεις του Ν.2286/95 

     4. Της υπ.αριθµ. 11389/93 Υπ. Αποφ. «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών 

Τοπικής   Αυτοδιοίκησης» 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Συµβατικά τεύχη 

Συµβατικά τεύχη κατά σειρά ισχύος είναι: 

1. Η διακήρυξη του διαγωνισµού 

2. β. Προϋπολογισµός & τιµολόγιο προσφοράς 

3. Συγγραφή υποχρεώσεων  

4.Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή) της προσφοράς του αναδόχου 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προµήθειας 

Η εκτέλεση της προµήθειας αυτής θα γίνει µε δηµόσιο πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό µε τους 

όρους που θα καθορίσει η Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Χερσονήσου κατά τις ισχύουσες 

διατάξεις. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Ανακοίνωση κατακύρωσης-ανάθεσης – Σύµβαση 
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Στον προµηθευτή(-ες) στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση η ανάθεση της προµήθειας 

αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση όπως ορίζεται στον άρθρο 24 της Υπ.Απόφασης 

11389/93 .  

Με την αποστολή της ανακοίνωσης η σύµβαση θεωρείται ότι συνάφθηκε και ο προµηθευτής 

υποχρεούται να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της 

ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης κατά τα λοιπά όπως στο ανωτέρω 

άρθρο ορίζονται. 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης η σύµβαση καταρτίζεται από το Δήµο και υπογράφεται και 

από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη, όπως ορίζεται µε το άρθρο 25 της Υπ. Απόφ. 11389/93. 

Στο διαγωνισµό µπορούν να υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των ειδών ή χωριστά για 

κάθε οµάδα ( Α’ Οµάδα: Τροφίµων, Β’ Οµάδα : Γαλακτοκοµικά-Τυροκοµικά-Αλλαντικά, Γ’ 

Οµάδα: Είδη αρτοποιείου , Δ’ Οµάδα :είδη ζαχαροπλαστικής , Ε΄ Οµάδα: Κρέατα , Στ΄ Οµάδα : 

κατεψυγµένα ψάρια & λαχανικά και Ζ΄ Οµάδα : οπωρολαχανικά νωπά). 

Σε περίπτωση που υπάρχει προµηθευτής που ανταποκρίνεται µόνο στην µια οµάδα µπορεί να 

συµµετάσχει για να υποβάλλει προσφορά µόνο για την οµάδα που ενδιαφέρεται. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Βασικός γνώµονας των προϊόντων που περιγράφονται στην µελέτη είναι η άριστη ποιότητά 

τους. Τα υπό προµήθεια είδη πρέπει να είναι Α’ ποιότητας, νόµιµα κυκλοφορούντα στην αγορά, 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του κώδικα τροφίµων και ποτών, τις Αγορανοµικές και 

Υγειονοµικές διατάξεις και τις επί µέρους παραγγελίες της Υπηρεσίας. Η κάθε προσφορά θα 

πρέπει να συνοδεύεται από τεύχος τεχνικών προδιαγραφών στο οποίο θα αναφέρεται η 

ποιότητα, η σύσταση και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

Ο προµηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προµήθειας υποχρεούται να καταθέσει 

µε την υπογραφή της σύµβασης, εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της 

οποίας είναι 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ και θα έχει διάρκεια ισχύος 

τρεις (3) µήνες. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της 

προµήθειας µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή 

(άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ). 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

Έκπτωση του αναδόχου 

Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητος υπέρβαση της συµβατικής προθεσµίας εκτέλεσης της 

προµήθειας ή στην συγκεκριµένη περίπτωση τα είδη αντιβαίνουν στους κανόνες υγιεινής και 

διασφάλισης της αρίστης ποιότητας τους κατά συρροή καθώς πρόκειται για τρόφιµα που θα 

καταναλωθούν από παιδιά ή ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις 

του, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 35 της 

Υπ.Απόφ.11389/93 σε τελικό στάδιο και αρχικά να του επιβληθεί ποινική ρήτρα σύµφωνα µε τα 

άρθρα 33, 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι αρίστης ποιότητος και 

συσκευασµένα ανάλογα χωρίς φθορές. 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Πληµµελής κατασκευή ή Ελαττωµατικά προϊόντα 
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Εάν τα είδη που θα παραγγείλει  ο Δήµος κριθούν ακατάλληλα ή ελαττωµατικά από την 

οριζόµενη Επιτροπή Παραλαβής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει αυτά µετά 

από υπόδειξη των µελών της Επιτροπής και σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Αν η 

παράδοση των τροφίµων στην Υπηρεσία δεν είναι τακτή και σύµφωνα µε τα συµφωνηθέντα ή τα 

παραδοθέντα τρόφιµα δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της προµήθειας, µπορεί µε 

απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, έπειτα από γνωµοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, να 

επιβληθεί στον προµηθευτή πρόστιµο ίσο µε το 2,5% της συµβατικής αξίας του ακατάλληλου 

τροφίµου, χωρίς Φ.Π.Α. ή αυτού που παραδόθηκε εκπρόθεσµα. Πέραν τούτου, µπορεί µε 

απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου, έπειτα από γνωµοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης, να 

κηρυχθεί έκπτωτος. 

ΑΡΘΡΟ 10ο 

Φόροι,τέλη,κρατήσεις 

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

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

Δήµο.  

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι οι κρατήσεις που θα γίνονται στα εντάλµατα είναι οι κάτωθι 

σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις κατά την σύνταξη της µελέτης: 

1. Φόρος εισοδήµατος σε ποσοστό 4% ( άρθρο 55 παρ.1 περ.στ’ Ν.2238/94) 

2. Υπέρ Τ.Ε.Α.Δ.Υ. 1,50% και υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 0,50% (ΠΡΩΗΝ ΤΑΔΚΥ 2%) Συνολική κράτηση 

2% (άρθρο 7 παρ.8 του Ν.2286/95 όπως προστέθηκε µε το άρθρο 13 παρ.5 του Ν.2503/97 

άρθρο 3 παρ.1β Ν.1726/44 Εγκ.Υπ.Εσωτ.64624/25-7-1975 και Ν.3655/2008 (ΦΕΚ τ.Α’58)  

3. Υπέρ Ενιαίας Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων 0,10% 

Επίσης τον ανάδοχο βαρύνουν και τα έξοδα δηµοσίευσης που θα ισχύουν κατά την ηµέρα της 

διενέργειας του διαγωνισµού. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

Παραλαβή Υλικών 

Η Παραλαβή των υπό προµήθεια είδους θα γίνεται από επιτροπή παραλαβής σύµφωνα µε τον 

τρόπο και κατά το χρόνο που ορίζεται από την σύµβαση. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση 

των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγµατοποιείται µέσα από τον οριζόµενο από την 

σύµβαση χρόνο. Η υπηρεσία δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων που 

αναγράφονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό.  

Εφόσον όµως κριθεί σκόπιµη η προµήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο µειοδότης 

υποχρεούται να ανταποκριθεί. Η µεταφορά των ειδών θα γίνεται µε καθαρά µεταφορικά µέσα 

του προµηθευτή µέχρι την αποθήκη της Παιδικής Εξοχής. 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 την 

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 των τροφίµων. 
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ΑΡΘΡΟ 12ο 

Τιµή και υπολογισµός έκπτωσης 

Η κατακύρωση της προµήθειας θα γίνει στον προµηθευτή που θα προσφέρει το µεγαλύτερο 

ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή λιανικής πώλησης 

του είδους την ηµέρα παράδοσής του, εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις τεχνικές 

προδιαγραφές από την επιτροπή αξιολόγησης . 

Τα δελτία αποστολής θα πρέπει να αποστέλλονται την ηµέρα παράδοσης των προϊόντων, από 

τον ανάδοχο προµηθευτή µε τηλεοµοιοτυπία (φαξ) στην Διεύθυνση Εµπορίου της Περιφέρειας 

Ηρακλείου προκειµένου να του γνωρίσει τη µέση λιανική τιµή των αντιστοίχων προϊόντων 

σύµφωνα µε την οποία θα εκδίδονται τα τιµολόγια κάθε µήνα τα οποία θα προσκοµίζονται στην 

Διεύθυνση Εµπορίου µαζί µε τα δελτία αποστολής για την θεώρησή τους. 

ΑΡΘΡΟ 13ο 

Πληρωµή Αναδόχου 

Η πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται τµηµατικά ανάλογα µε την παράδοση των ειδών και µε 

την έκδοση αντιστοίχων εξοφλητικών τιµολογίων. 

ΑΡΘΡΟ 14ο 

Συµφωνία µε τεχνικές προδιαγραφές-Τεχνικά στοιχεία προσφοράς. 

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται από τεύχος τεχνικών προδιαγραφών στο οποίο θα 

αναφέρεται η ποιότητα, η σύσταση και όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την αξιολόγηση των 

προσφορών. 

Θα απορρίπτονται οι προσφορές µε ασαφή ή ελλιπή τεχνική προσφορά. 

                                               Γούρνες 12/6/2015 

 

       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                         

Ο Πρ/νος της Δ/νσης                          Η συντάξασα 

                                                                                                      

Βασιλάκης Νικόλαος                          Τασιούδη Καλλιρόη 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                                   ΤΙΤΛΟΣ: προµήθεια τροφίµων για την 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ                             κάλυψη των αναγκών της παιδικής εξοχής 

Δ/ΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              Κοκκίνη Χάνι του Δήµου Χερσονήσου 

    ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ                                          έτους 2015 

 

Π Ρ Ο Ϋ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ 
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 

Α/Α        ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                 ΜΟΝΑΔΑ        ΠΟΣΟΤΗΣ                     ΤΙΜΗ ΜΟΝ.                          Δ ΑΠΑΝΗ 

1      Ομάδα Α΄ - Τρόφιμα                                           

Λάδι, Ξύδι,μακαρόνια,ρύζι,        τεμ.             1,00                       18.000,00                            18.000,00 
χυμοί, νερό, κορν φλέικς, 

μέλι,όσπρια,μαρμελάδες, 

αλάτι,καρυκεύματα,τοματο- 

 πολτός,σοκολάτες,φρυγανιές, 

αλεύρι κλπ. 

2          Ομάδα Β΄- Γαλακτοκομικά- Τυροκομικά-Αλλαντικά 

Γάλα πλήρες,γιαούρτια,κρέμα      τεμ             1,00                      9.000,00                               9.000,00 

γάλακτος,φέτα,τυρί, μπέικον, 

ζαμπόν κλπ. 

3           Oμάδα Γ΄- Είδη αρτοποιείου 

              Ψωμί,ψωμάκια                                 τεμ             1,00                     10.000,00                         10.000,00 

            τοστ,βουτήματα,κέικ κλπ 

 

4            Ομάδα Δ΄- Είδη ζαχαροπλαστικής 
 

            κρουασάν, ντόνατς κλπ                      τεμ                  1,00                      3.500,00                      3.500,00 

5           Ομάδα Ε΄- κρέατα 

          Χοιρινό, μοσχάρι, κοτόπουλο,            τεμ                  1,00                       9.000,00                      9.000,00 

          κιμάς κλπ. 

 

6            Ομάδα ΣΤ΄- κατεψυγμένα  ψάρια  & λαχανικά 

                   διάφορα ψάρια, κατεψυγμένα    τεμ.                1,00                       6.000,00                    6.000,00 

                    λαχανικά 

7              Ομάδα Ζ- οπωρολαχανικά   νωπά             

             Πατάτες, καρότα, ντομάτες,               τεμ.               1,00                     4.500,00                      4.500,00 

              Αγγούρια, σέλινο κλπ 

                                                                                                                             ΣΥΝΟΛΟ                     60.000,00 

                                                                                                                                ΦΠΑ 13%                      7.800.00 
                                                                                         ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  (ΣΕΕΕΥΡΩ))                       67.800,000 

       ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                                                                                           Γούρνες 12/6/2015 
Ο Πρ/νος της Δ/νσης                                                                                                     Η συντάξασα 
  

Βασιλάκης Νικόλαος                                                                                              Τασιούδη Καλλιρόη 


