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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια «Τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ για τις ανάγκες του Δήμου και των
Νομικών του Προσώπων» Α.Μ.: Π18/2019, για την κάλυψη των αναγκών του:
1. Δήμου Ηλιούπολης
2. Νομικού του Προσώπου: Κέντρο Αγωγής, Φροντίδας & Αλληλεγγύης Δήμου Ηλιούπολης (ΚΑΦΑΔΗΛ)
3. Νομικού του Προσώπου: Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
4. Νομικού του Προσώπου: Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
για δύο έτη από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων από τον κάθε φορέα.
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ΑΡΘΡΟ 2
ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει»

2.

το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

3.

τον 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,

4.

την 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»,

5.

τον ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

6.

το άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με
κλήρωση»,

7.

τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

8.

τον 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”,

9.

το ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ.,
του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»,
της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και
της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός
χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες

10. τον ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
11. τον ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των άρθρων 7 και
13 έως 15,
12. τον ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
13. το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,
14. το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

1

15. τη 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 »
16. τη 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.),
17. τον 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 21γς 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)»
18. Το Ν. 3463/2006 με τον οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114,Α).
19. Το Ν.3852/07-06-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», (Φεκ 87/τ.Α)και ιδιαίτερα το άρθρο 278,όπως τροποποιήθηκε από την § 2 του άρθρου 9 του Ν.4071/12
(Φεκ.85/τ.Α΄) και ισχύει( Προληπτικός έλεγχος συμβάσεων) και το άρθρο 72.
20. το άρθρο 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου από 12-12-2012 (ΦΕΚ 240Α’) που κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013
(ΦΕΚ/Α/18) περί «Ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών», όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 66 του Ν. 4257/2014 και τις
οδηγίες της με αρ. 3/26.3.2013 εγκυκλίου, με αρ. πρωτ.: 11543, του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «ανάδειξη
προμηθευτών-χορηγητών προμηθειών των Δήμων, των ιδρυμάτων και όλων των νομικών τους προς΄πων, των
Περιφερειών, των ιδρυμάτων και των νομικών τους προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού».
21. Την Κ.Υ.Α. 53361/02-10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006) Υπουργική Απόφαση περί «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε
υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ.ΤΤ36586/10-72007 (ΦΕΚ 1323/Β’/30-7-2007) ΚΥΑ και την υπ’ αριθ.31119/28-05-2008 (ΦΕΚ 990 Β/28-05-2008) ΚΥΑ, την υπ. αρ.
43726/2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2008/Β’/08-06-2019)
22. Τον Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19-7-2018 τεύχος Α΄):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»].
23. Τον Ν.4605/19 (ΦΕΚ 52/01.04.2019 τεύχος Α’): Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και
των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση,
χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας
και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.
24. τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή
απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και το συνόλο 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.
25. τον Ν. 2741/1999, άρθρο 8, περ. 6Β «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του
Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ.199/τ.Α), όπως τροποποιήθηκε με άρ.37του ν.3066/02(ΦΕΚ252/Α)
και άρθρο 11 του ν.3438/06 (ΦΕΚ 33/Α).
26. τον Ν.15523/06 (ΦΕΚ.1187/Β) και Π.Δ. 79/07 (ΦΕΚ 95 Α/3-5-2007) : Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των
Κανονισμών (ΕΚ) υπ' αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα
προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των
ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την υπ' αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
27. των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. αρ. 1208/1981 (ποιότητα μόσχου), 1538/1991 (ποιότητα κοτόπουλου).
28. των Π.Δ. 291/1996/ καν. ΕΚ 543/08 (πουλερικών), 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 και
τροφίμων & ποτών)
29. την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/εκ του
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998 (ΦΕΚ Β΄892/11.7.2001)
30. τον Ν. 3526/2007 «παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις».
31. την υπ. αρ. 319/29.7.15εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Ασφ. & Κοιν. Αλληλ.
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ΑΡΘΡΟ 3
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον
Ελληνικό Τύπο, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), στη διαδικτυακή πύλη του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, και στον ιστότοπο www.et.diavgeia.gov.gr (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

η Διακήρυξη με τα Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής



Η με αρ.: Π18/2019 Μελέτη του τμήματος Προμηθειών-Αποθηκών του Δήμου (Τεχνική έκθεση, Ενδεικτικός
προϋπολογισμός, τεχνικές προδιαγραφές, Γενική συγγραφή υποχρεώσεων).



Η οικονομική (τιμολόγιο προσφοράς) και η τεχνική προσφορά.



Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]



Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές
και τα σχετικά δικαιολογητικά

ΑΡΘΡΟ 4
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1. Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με βάση τους όρους που θα καθορίσει
η Οικονομική Επιτροπή.
2.Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ιδίους πόρους και ανταποδοτικά του Δήμου και ιδίους πόρους των Νομικών του
Προσώπων.
Η δαπάνη για την προμήθεια του ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ, του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Ηλιούπολης και Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης, διάρκειας δύο ετών από την
ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων από τον κάθε φορέα, έχει προϋπολογισθεί συνολικά στο ποσό εννιακοσίων δέκα επτά
χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα Ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (€917.880,99) συμπ/νου ΦΠΑ, μέχρι εξαντλήσεως των
ποσοτήτων και έως το ποσό του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
3. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑΕ, όπως αυτοί προβλέπονται στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 και τμήμα
αυτής θα προβλεφθεί στους αντίστοιχους Κ.Α. στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2020, 2021 του Δήμου και των Νομικών του
Προσώπων ως κάτωθι:
1. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, με Α.Φ.Μ: 090206453, Δ.Ο.Υ.: Ηλιούπολης, Διεύθυνση έδρας: Σοφ. Βενιζέλου 112- 114.: Κ.Α. :
10.6063.0001, 15.6063.0001, 20.6063.0001, 30.6063.0001, 35.6063.0001, 45.6063.0001 - Κ.Α. : 45.6699.0006, Κ.Α. :
15.6481.0002, Κ.Α. : 35.6474.0002 και Κ.Α. : 15.6474.0004.
2. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ,
με Α.Φ.Μ: 997546310, Δ.Ο.Υ.: Ηλιούπολης, Διεύθυνση έδρας : Σοφ. Βενιζέλου 112-114,: Κ.Α. 15.6481.0003,
15.6481.0002, 15.6481.0005, 15.6481.0001, 15.6481.0006, 15.6481.0004, 15.6063.0001.
3. Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» με Α.Φ.Μ. 997546289, Δ.Ο.Υ.:
Ηλιούπολης, Διεύθυνση Έδρας: Σοφοκλή Βενιζέλου 114.
4. Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης» με Α.Φ.Μ. 997546290, Δ.Ο.Υ.:
Ηλιούπολης, Διεύθυνση Έδρας: Σοφοκλή Βενιζέλου 114.
ΑΡΘΡΟ 5
ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Ο χρόνος ισχύος της προμήθειας των ειδών ορίζεται σε δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης και από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των ΝΠΔΔ κατόπιν
ειδοποίησης του αρμοδίου φορέα υλοποίησης της σύμβασης.
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. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό σύμφωνα με τα άρθρα 208 και 209 του Ν.4412/2016 και με τον
τρόπο που ορίζει η σύμβαση και όχι αργότερα από την ημερομηνία λήξης του συμβατικού χρόνου.
Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται.
Η παράδοση των ειδών θα γίνεται με δαπάνες του προμηθευτή και με δικά του μεταφορικά μέσα κατάλληλα για την ασφαλή
μεταφορά συντήρηση και διακίνηση των ειδών στους τόπους παράδοσης.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η διακήρυξη και η
παρούσα μελέτη.
Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών είναι:
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α. ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ
1. Το φρέσκο γάλα - ένα (1) λίτρο ανά εργαζόμενο καθημερινά - θα διατεθεί στους δικαιούχους του Δήμου, σύμφωνα με την
Κ.Υ.Α. 53361/02-10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006) Υπουργική Απόφαση περί «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους
των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ.ΤΤ36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323/Β’/307-2007) ΚΥΑ, την υπ’ αριθ.31119/28-05-2008 (ΦΕΚ 990 Β/28-05-2008) ΚΥΑ, την υπ. αρ. 43726/2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2008/Β’/08-06-

2019) και την υπ. αρ. 319/29.7.15 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Ασφ. & Κοιν. Αλληλ.
Η παράδοση του γάλακτος του Δήμου θα γίνεται τμηματικά σε διάρκεια ισχύος δύο ετών. Η ελάχιστη ποσότητα κάθε τμηματικής
παράδοσης προσδιορίζεται από τις ανάγκες του κάθε φορέα. Η παράδοση του γάλακτος θα γίνεται κάθε ημέρα και αυστηρά έως
τις 08:00 π.μ. πλην Κυριακών και επίσημων αργιών στους χώρους εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού του Δήμου
Ηλιούπολης, σε συσκευασία του ενός (1) λίτρου, δηλαδή:
Τόπος παράδοσης φρέσκου γάλακτος είναι:
α) στο Σταθμό Αυτοκινήτων & μεταφόρτωσης Απορριμμάτων
β) στο κτίριο του Δημ. Μεγάρου (Σ. Βενιζέλου 114)
ή όπου αλλού υποδείξει η Υπηρεσία του Δήμου.
Οι ζητούμενες κάθε φορά ποσότητες για το φρέσκο γάλα θα παραδίδονται εντός μίας (1) ημέρας από την ειδοποίηση του
προμηθευτή από την αρμόδια Δ/νση. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον
τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με την υπογραφή της σύμβασης και πριν την πρώτη παράδοση του φρέσκου γάλακτος,
τα ανάλογα ψυγεία συντήρησης (τουλάχιστον ένα (1) ψυγείο σε κάθε χώρο παράδοσης, ανάλογα με τις καθημερινές ανάγκες και
καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας Υπηρεσίας), που θα εγκαταστήσει στους ανωτέρω χώρους εργασίας του Δήμου, προκειμένου να
φυλάσσεται το γάλα. Τα ψυγεία αυτά θα ανήκουν στον ανάδοχο ο οποίος έχει την ευθύνη καλής λειτουργίας και συντήρησης
τους, ο δε Δήμος Ηλιούπολης θα κάνει μόνο χρήση αυτών και θα τα επιστρέψει μετά την λήξη της σύμβασης.
2. Ο Δήμος Ηλιούπολης ενδιαφέρεται να προμηθευτεί τρόφιμα κλπ για το Κυλικείο που λειτουργεί στο Δημοτικό Κοιμητήριο. Η
παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά σε διάρκεια ισχύος δύο ετών. Οι ζητούμενες κάθε φορά ποσότητες θα παραδίδονται
στους καθ’ υπόδειξη χώρους του Δήμου, εντός πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση του προμηθευτή από την αρμόδια Δ/νση. Η
ελάχιστη ποσότητα κάθε τμηματικής παράδοσης προσδιορίζεται από τις ανάγκες της υπηρεσίας.
3. Στον Δήμο Ηλιούπολης λειτουργεί δομή Εθελοντικής Υπηρεσίας Δασοπροστασίας και Δασοπυρόσβεσης με έδρα το
πυροφυλάκιο του Δήμου. Η δομή αυτή λειτουργεί συμβάλλοντας ουσιαστικά τόσο στο έργο της δασοπυρόσβεσης και
δασοπροστασίας όσο και στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που προκύπτουν στον Δήμο καθ΄ όλη την διάρκεια του έτους. Ο
Δήμος Ηλιούπολης, με δεδομένη την αναγνώριση του έργου και προσφοράς των εθελοντών, εκτός των άλλων μεριμνά και για την
κάλυψη αναγκών υδάτωσης τους με προσφορά εμφιαλωμένου νερού (0,5 L) που θα γίνει τμηματικά σε διάρκεια ισχύος δύο
ετών. Οι ζητούμενες κάθε φορά ποσότητες θα παραδίδονται στους καθ’ υπόδειξη χώρους του Δήμου, εντός πέντε (5) ημερών
από την ειδοποίηση του προμηθευτή από την αρμόδια Δ/νση. Η ελάχιστη ποσότητα κάθε τμηματικής παράδοσης προσδιορίζεται
από τις ανάγκες της υπηρεσίας.
4. Στον Δήμο Ηλιούπολης λειτουργεί δομή Κοινωνικού Παντοπωλείου του Ν.4071/12 άρθρο 2. Ο Δήμος Ηλιούπολης ενδιαφέρεται
να προμηθευτεί τρόφιμα. Η παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά σε διάρκεια ισχύος δύο ετών. Οι ζητούμενες κάθε φορά
ποσότητες θα παραδίδονται στους καθ’ υπόδειξη χώρους του Δήμου, εντός πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση του
προμηθευτή από την αρμόδια Δ/νση. Η ελάχιστη ποσότητα κάθε τμηματικής παράδοσης προσδιορίζεται από τις ανάγκες της
υπηρεσίας.
5. Στον Δήμο Ηλιούπολης διεξάγεται από το αρμόδιο τμήμα της Κοινωνικής Υπηρεσίας Εθελοντική Αιμοδοσία (τουλάχιστον δύο
φορές ετησίως) για την οποία είναι απαραίτητη η προμήθεια συγκεκριμένων ειδών τροφίμων. Η παράδοση των ειδών θα γίνει
τμηματικά σε διάρκεια ισχύος δύο ετών. Οι ζητούμενες κάθε φορά ποσότητες θα παραδίδονται στους καθ’ υπόδειξη χώρους του
Δήμου, εντός πέντε (5) ημερών από την ειδοποίηση του προμηθευτή από την αρμόδια Δ/νση. Η ελάχιστη ποσότητα κάθε
τμηματικής παράδοσης προσδιορίζεται από τις ανάγκες της υπηρεσίας.

β. Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΩΓΗΣ, ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ» (Κ.Α.Φ.Α.Δ.ΗΛ.) - ΠΑΥΛΟΣ ΠΕΝΤΑΡΗΣ.
Τα κτίρια που στεγάζουν τα Παραρτήματα του Νομικού Προσώπου.
Πιο αναλυτικά:
1. Α΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ Αθηνοδώρου 63-65
2. Γ΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ Ψαρών 9
3. Δ΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ Τσαμαδού 10-12
4. Ε΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ Κύπρου & Σαντορίνης
5. Ζ΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ Παράσχου 26
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6. Η΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ Αγαμέμνονος 3
7. Ι΄ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ Κεφαλληνίας & Μεσσηνίας
8. Α΄ ΠΑΡΑΡ/ΜΑ ΑΛΗ/ΗΣ : Κων/νου Καραμανλή και Ιάσωνος
9. Β΄ ΠΑΡΑΡ/ΜΑ ΑΛΗ/ΗΣ: Παναγούλη 1
10. Γ΄ ΠΑΡΑΡ/ΜΑ ΑΛΗ/ΗΣ: Αγίου Κων/νου 7
11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ»: Φιλοποίμενος 6
καθώς και σε τυχόν νέα παραρτήματα που μπορεί να λειτουργήσουν κατά τη διάρκεια ισχύος της προμήθειας.
Η παράδοση των ποσοτήτων των ειδών θα γίνεται τμηματικά και ανάλογα τις ανάγκες των Παραρτημάτων του Ν.Π.Δ.Δ. μετά την
παραγγελία των υπευθύνων. Για τα είδη τροφίμων η παραγγελία θα δίδεται κάθε εβδομάδα και οι ποσότητες θα παραδίδονται
στο κάθε παράρτημα εντός πέντε (5) ημερών. Το ψωμί (είδη αρτοποιείου) θα παραδίδεται στο κάθε παράρτημα καθημερινά
πλην των Κυριακών και επίσημων αργιών, εντός μίας ημέρας από την παραγγελία του υπευθύνου.
Ειδικότερα το φρέσκο γάλα θα παραδίδεται τμηματικά στη διάρκεια ισχύος δύο ετών, καθημερινά ή/και σε μέρες και ώρες που
θα υποδείξει το Ν.Π.Δ.Δ. Η ελάχιστη ποσότητα κάθε τμηματικής παράδοσης προσδιορίζεται από τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. και θα
παραδίδεται σε χώρους που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ.
Οι ζητούμενες κάθε φορά ποσότητες για το φρέσκο γάλα θα παραδίδονται εντός μίας (1) ημέρας από την ειδοποίηση του
προμηθευτή από την αρμόδια Δ/νση. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον
τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με την υπογραφή της σύμβασης και πριν την πρώτη παράδοση του φρέσκου γάλακτος,
τα ανάλογα ψυγεία συντήρησης (τουλάχιστον ένα (1) ψυγείο σε κάθε χώρο παράδοσης, ανάλογα με τις καθημερινές ανάγκες και
καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας Υπηρεσίας), που θα εγκαταστήσει στους ανωτέρω χώρους εργασίας, προκειμένου να φυλάσσεται το
γάλα. Τα ψυγεία αυτά θα ανήκουν στον ανάδοχο ο οποίος έχει την ευθύνη καλής λειτουργίας και συντήρησης τους, το δε
Ν.Π.Δ.Δ. θα κάνει μόνο χρήση αυτών και θα τα επιστρέψει μετά την λήξη της σύμβασης.

γ. Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης»
Το φρέσκο γάλα - ένα (1) λίτρο ανά εργαζόμενο καθημερινά - θα διατεθεί στους δικαιούχους του Δήμου, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.
53361/02-10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006) Υπουργική Απόφαση περί «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των
ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ.ΤΤ36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323/Β’/30-72007) ΚΥΑ, την υπ’ αριθ.31119/28-05-2008 (ΦΕΚ 990 Β/28-05-2008) ΚΥΑ, την υπ. αρ. 43726/2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2008/Β’/08-06-2019)
και την υπ. αρ. 319/29.7.15 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Ασφ. & Κοιν. Αλληλ.
Το φρέσκο γάλα θα παραδίδεται τμηματικά στη διάρκεια ισχύος δύο ετών, καθημερινά ή/και σε μέρες και ώρες που θα υποδείξει
το Ν.Π.Δ.Δ. Η ελάχιστη ποσότητα κάθε τμηματικής παράδοσης προσδιορίζεται από τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. και θα παραδίδεται
σε χώρους που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ.
Οι ζητούμενες κάθε φορά ποσότητες για το φρέσκο γάλα θα παραδίδονται εντός μίας (1) ημέρας από την ειδοποίηση του
προμηθευτή από την αρμόδια Δ/νση. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον
τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με την υπογραφή της σύμβασης και πριν την πρώτη παράδοση του φρέσκου γάλακτος,
τα ανάλογα ψυγεία συντήρησης (τουλάχιστον ένα (1) ψυγείο σε κάθε χώρο παράδοσης, ανάλογα με τις καθημερινές ανάγκες και
καθ’ υπόδειξη της αρμόδιας Υπηρεσίας), που θα εγκαταστήσει στους ανωτέρω χώρους εργασίας, προκειμένου να φυλάσσεται το
γάλα. Τα ψυγεία αυτά θα ανήκουν στον ανάδοχο ο οποίος έχει την ευθύνη καλής λειτουργίας και συντήρησης τους, το δε
Ν.Π.Δ.Δ. θα κάνει μόνο χρήση αυτών και θα τα επιστρέψει μετά την λήξη της σύμβασης.
δ. Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ηλιούπολης»
Το φρέσκο γάλα - ένα (1) λίτρο ανά εργαζόμενο καθημερινά - θα διατεθεί στους δικαιούχους του Δήμου, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.
53361/02-10-2006 (ΦΕΚ 1503/11-10-2006) Υπουργική Απόφαση περί «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των
ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ.ΤΤ36586/10-7-2007 (ΦΕΚ 1323/Β’/30-72007) ΚΥΑ, την υπ’ αριθ.31119/28-05-2008 (ΦΕΚ 990 Β/28-05-2008) ΚΥΑ, την υπ. αρ. 43726/2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2008/Β’/08-06-2019)
την υπ. αρ. 43726/2019 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2008/Β’/08-06-2019)και την υπ. αρ. 319/29.7.15εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας Κοιν. Ασφ.
& Κοιν. Αλληλ.
Το φρέσκο γάλα θα παραδίδεται τμηματικά στη διάρκεια ισχύος δύο ετών, καθημερινά ή/και σε μέρες και ώρες που θα
υποδείξει το Ν.Π.Δ.Δ. Η ελάχιστη ποσότητα κάθε τμηματικής παράδοσης προσδιορίζεται από τις ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ. και θα
παραδίδεται σε χώρους που θα υποδείξει η αρμόδια υπηρεσία του Ν.Π.Δ.Δ.

5

Οι ζητούμενες κάθε φορά ποσότητες για το φρέσκο γάλα θα παραδίδονται εντός μίας (1) ημέρας από την ειδοποίηση του προμηθευτή από την
αρμόδια Δ/νση. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει με την υπογραφή της σύμβασης και πριν την πρώτη παράδοση του φρέσκου γάλακτος, τα ανάλογα
ψυγεία συντήρησης (τουλάχιστον ένα (1) ψυγείο σε κάθε χώρο παράδοσης, ανάλογα με τις καθημερινές ανάγκες και καθ’ υπόδειξη της
αρμόδιας Υπηρεσίας), που θα εγκαταστήσει στους ανωτέρω χώρους εργασίας, προκειμένου να φυλάσσεται το γάλα. Τα ψυγεία αυτά θα
ανήκουν στον ανάδοχο ο οποίος έχει την ευθύνη καλής λειτουργίας και συντήρησης τους, το δε Ν.Π.Δ.Δ. θα κάνει μόνο χρήση αυτών και θα τα
επιστρέψει μετά την λήξη της σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 6
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Α. Τα προσφερόμενα ποσοστά έκπτωσης καθώς και οι προσφερόμενες τιμές των τροφίμων είναι σταθερά/ές καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται τμηματικά και στο 100% της συμβατικής αξίας των προσκομιζομένων τιμολογίων, μετά την
τμηματική παραλαβή των υλικών με την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή.
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, με έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την αρμόδια υπηρεσία
του Δήμου ή των Νομικών του Προσώπων, αφού γίνουν και όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις.
Β. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, κρατήσεις, δασμούς και εισφορές υπέρ Δημοσίου και Δήμων κατά τις
κείμενες διατάξεις κατά την ημέρα του διαγωνισμού καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που θα προκύψει
κατά την διάρκεια της διαδικασίας. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ.
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% 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
γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής
σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού
ποσού.
ΑΡΘΡΟ 7
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των
περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν,
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση
σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή
προς την οποία απευθύνονται, 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 (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε
μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της
διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 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) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

1.Εγγύητική επιστολή συμμετοχής
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς
φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σε ποσοστό δύο (2%) τοις εκατό επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης
χωρίς το ΦΠΑ της ομάδας ή των ομάδων του φορέα ή των φορέων για τους οποίους ο διαγωνιζόμενος υποβάλλει προσφορά και
με ανάλογη στρογγυλοποίηση προς τα άνω, ως ακολούθως:
Αναλυτικός πίνακας με τα ποσά των εγγυητικών συμμετοχής σε Eυρώ ανά ομάδα και φορέα:
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ΟΜΑΔΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΟΜΑΔΑΣ

ΚΑΘ.ΑΞΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ:

ΓΙΑ ΤΟΝ
ΔΗΜΟ :
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2% ΕΠΙ ΤΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛ.
ΑΞΙΑΣ (ΑΝΕΥ
ΦΠΑ) σε
ευρώ.

ΚΑΘ.ΑΞΙΑ
ΝΠΔΔ
ΚΑΦΑΔΗΛ:

ΓΙΑ ΤΟ
ΚΑΦΑΔΗΛ:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2% ΕΠΙ ΤΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛ.
ΑΞΙΑΣ (ΑΝΕΥ
ΦΠΑ) σε
ευρώ.

ΚΑΘ.ΑΞΙΑ
ΝΠΔΔ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΣΧ.ΕΠΙΤΡ.:

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΩΤΟΒ.
ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2% ΕΠΙ ΤΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛ.
ΑΞΙΑΣ (ΑΝΕΥ
ΦΠΑ) σε
ευρώ.

ΚΑΘ.ΑΞΙΑ
ΝΠΔΔ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΣΧ.ΕΠΙΤΡ.:

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΔΕΥΤΕΡΟΒ.
ΣΧΟΛ.ΕΠΙΤΡ:
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2% ΕΠΙ ΤΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛ.
ΑΞΙΑΣ (ΑΝΕΥ
ΦΠΑ) σε
ευρώ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟ
ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΑΝΑ
ΟΜΑΔΑ
ΓΙΑ ΤΟ
ΣΥΝΟΛΟ
ΤΩΝ
ΦΟΡΕΩΝ

344.272,50

6.885,45

65.307,00

1.306,14

11.770,00

235,40

9.630,00

192,60

8.619,59

26.773,67

535,47

535,47

1

ΓΑΛΑΚΤΟΜΙΚΑΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

2

ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ

3

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

10.788,00

215,76

13.000,00

260,00

475,76

4

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

135.100,00

2.702,00

25.782,40

515,65

3.217,65

5

ΚΡΕΟΠΩΛEΙΟ

10.008,00

200,16

45.901,15

918,02

1.118,18

6

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ

3.499,56

69,99

69,99

7

ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ
ΨΑΡΙΑ

10.395,00

207,90

207,90

8

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

55.752,21

1.115,04

7.340,71

146,81

1.261,86

9

ΠΟΤΑ

31.821,60

636,43

2.220,00

44,40

680,83

ΣΥΝΟΛΟ :

587.742,31

11.754,85

200.219,49

4.004,39

11.770,00

235,40

9.630,00

192,60

16.187,24

Για το σύνολο των ομάδων και φορέων του διαγωνισμού η εγγυητική συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των €16.187,24 (δέκα έξι
χιλιάδων εκατόν ογδόντα επτά Ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών).
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς,
ήτοι για διάστημα δεκατριών μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, 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, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.
4412/2016.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή
στοιχεία ή πληροφορίες όπως αυτά ζητούνται από τη διακήρυξη, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2. 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, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 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, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην
διακήρυξη στοιχεία και επιπλέον τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Πρέπει το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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 αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των
υλικών που παραλήφθηκε οριστικά 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.
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ΑΡΘΡΟ 8
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη
της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν.
4412/2016 κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας
ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να
παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις
προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Ο ανάδοχος υπέρ του οποίου θα κατακυρωθεί η προμήθεια αποδέχεται με την υπογραφή της σύμβασης την παράταση της
διάρκειας ισχύος της προσφοράς του για όσο διαρκεί η ισχύς της σύμβασης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 9
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης.
ΑΡΘΡΟ 10
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ-ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους φόρους, τέλη, κρατήσεις, δασμούς και εισφορές υπέρ Δημοσίου και Δήμων
κατά τις κείμενες διατάξεις κατά την ημέρα του διαγωνισμού καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία που θα προκύψει κατά την διάρκεια της διαδικασίας. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Δήμο και τα Ν.Π.Δ.Δ.

ΑΡΘΡΟ 11
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ -ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
1.Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου 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.
2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν.
4412/2016. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και
αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία
αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες
πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε
ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που
χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή
εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η
επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο
προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε.
4.Με αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύµβαση, η συνολική
διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται µέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται
πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
αναδόχου.
Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύµβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά

8

τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος σύμφωνα με το άρθρο 217 παρ.2 του Ν.4412/16
ΑΡΘΡΟ 12
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 13
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος έχει υποχρέωση και ευθύνη να παίρνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια του προσωπικού που απασχολεί,
καθώς και για την πρόληψη ατυχημάτων ή ζημιών σε οποιαδήποτε πρόσωπα ή πράγματα και έχει αποκλειστικά τις ευθύνες τόσο
τις αστικές όσο και ποινικές για σωματικές βλάβες ή ζημιές που τυχόν συμβούν, είτε από δική του υπαιτιότητα είτε από
εργαζόμενο σ΄ αυτόν εργατοτεχνικό προσωπικό, το οποίο ασφαλίζει στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Υποχρεούται επίσης να
τηρεί τις κείμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, τις περί προσλήψεων, εργατικών ατυχημάτων και όλους εν γένει τους
ισχύοντες κανονισμούς.
Κάθε βλάβη που θα παρουσιάζεται μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα, οφειλόμενη σε κακή ποιότητα και κατασκευή ή από είδη
που δεν τηρούν τις προδιαγραφές των εκάστοτε ισχυόντων διατάξεων, επανορθώνονται το συντομότερο από της ειδοποίησης
της υπηρεσίας με δαπάνες του προμηθευτή.
Η Αναθέτουσα Αρχή ενδιαφέρεται για υλικά αρίστης ποιότητας και μπορεί για να ελέγξει τα δείγματα των προσφερομένων
ειδών, να στείλει αυτά σε οποιοδήποτε κατά την κρίση του εργαστήριο, για εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών, με
δαπάνη των προμηθευτών.
Οι εργαστηριακοί έλεγχοι, εφόσον απαιτηθούν από την υπηρεσία, διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια της
αναθέτουσας αρχής ή του Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε άλλου εργαστήριου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται από τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή του ελέγχου. Αν δεν μπορούν να
εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Η
ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων της κατ’ έφεσιν εξέτασης.
Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης βαρύνει τον προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 14
ΔΕΙΓΜΑΤΑ
Οι προσφέροντες με την υποβολή της προσφοράς τους οφείλουν να προσκομίσουν εις διπλούν τα δείγματα που περιγράφονται
στο Τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών της υπ΄αρ.Π18/2019 Μελέτης (μόνο για τα είδη: ΜΕΛΙ & ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ ΟΛΙΚΗΣ ΑΛΕΣΗΣ
375 ΓΡ. ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ) με την ένδειξη: ΔΕΙΓΜΑΤΑ, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς
τους στο πρωτόκολλο του Δήμου, με συνοδευτική επιστολή απευθυνόμενη στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης και διενέργειας
του διαγωνισμού, η οποία θα παραλάβει τα δείγματα. Η επιστολή θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία του διαγωνισμού, την
αναθέτουσα αρχή και τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα που καταθέτει τα δείγματα.

ΑΡΘΡΟ 15
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Για ότι δεν προβλέφθηκε καθώς και για την επίλυση διαφορών, ισχύουν οι διατάξεις του ν.4412/16 καθώς και για την επίλυση
διαφορών αρμόδια είναι τα ελληνικά δικαστήρια.

Θεωρήθηκε,
Ηλιούπολη 2/12/2019

Η Συντάκτρια

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Διαμάντω Χατζηβασιλείου

Λεωνίδας Γκούμας
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