ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 9ης/10-04-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 38/2020
Παροχή γευμάτων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στα πλαίσια
ΘΕΜΑ:
των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών
Έκτακτο
συνεπειών εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19.
Στο Βελβεντό, στις 10 Απριλίου 2020, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 19:00, τα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν στη δια περιφοράς
συνεδρίαση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’)
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του
κορωνοϊού COVID-19 σε συνδυασμό με την αριθμ. 18318/13-03-2020 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών,
ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 861/06-04-2020
πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας.
Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ,
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 μελών δήλωσαν συμμετοχή -17- μέλη και ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
3 Αγγέλης Δημήτριος
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος
5 Γκίκας Ιωάννης
6 Εμμανουήλ Δημήτριος
7 Τράντα Ιωάννα
8 Καμκούτης Θωμάς
9 Αχίλλας Γεώργιος
10 Ζορζοβίλης Ζήνων
11 Κουκόλη Σοφία
12 Τσέγκος Νικόλαος
13 Τέτος Νικόλαος
14 Παπαδημητρίου Ζήνων
15 Μανώλας Αριστείδης
16 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
17 Γκαμπράνη Ειρήνη
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,
2 Κουκάλης Ζήνων
3 Μύρος Δημήτριος
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
5 Τζάτσου Βάϊα
6 Παπανδρίτσα Μαρία
7 Μυλωνά Κατίνα
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, δήλωσαν συμμετοχή οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
2 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου
3 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής

[1]

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Στην αρχή της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης, η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα: «Παροχή
γευμάτων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στα πλαίσια των κατεπειγόντων
μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης του Κορωνοϊού
COVID-19» να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον. Το δημοτικό
συμβούλιο ομόφωνα χαρακτήρισε το θέμα ως κατεπείγον προς συζήτηση μετά την
ολοκλήρωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.
6 του άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67
του Ν. 3852/2010.
Στο έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η εισήγηση του Δημάρχου, η οποία
στάλθηκε ηλεκτρονικά στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 24 της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. ορίζεται, ότι μέχρι 31.5.2020 οι
δήμοι και οι περιφέρειες δύνανται να διενεργούν προμήθειες για την παροχή γευμάτων
και τροφίμων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σύμφωνα με τις περ. (α) και (β) της
παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου.
Με την παρ.3α του άρθρου 10 ορίζεται, ότι κατά το διάστημα λήψης των
μέτρων της παρ. 1, για προμήθειες υλικού και υπηρεσιών, συναφών με την
αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων
αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες
μπορούν
να
αναθέτουν
δημόσιες
συμβάσεις
προσφεύγοντας
στη
διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την περ. γ’ της
παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).
Με την παρ.3β του άρθρου 10 ορίζεται, ότι η κατά τα ανωτέρω ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν
υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια
απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η
οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο, στην
πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου
εφαρμόζονται αναλογικά και στα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ.
Συνεπώς στα πλαίσια των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 η υπηρεσία προτίθεται να προβεί στη
παροχή γευμάτων και τροφίμων στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου μας.
Η ανάθεση καλύπτει την παροχή γεύματος σε 40 άπορους δημότες για χρονικό
διάστημα σίτισης 20 ημερών (Σαββατοκύριακα, επίσημες αργίες) και την παροχή
τροφίμων για την κάλυψη των αναγκαίων βιοποριστικών αναγκών, αν διαπιστωθεί
ανάγκη, για όσους δημότες μας ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.
Οι δικαιούχοι, οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες με αυξημένα
προβλήματα υγείας πρέπει να μείνουν ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ τους συμφώνα με τις οδηγίες του
Υπουργείου Υγείας και να προφυλαχτούν από την διασπορά του κορωνοϊού COVID–
19.
Τα τρόφιμα και γενικά οι πρώτες ύλες από τις οποίες θα παρασκευάζονται τα
γεύματα και τα συνοδευτικά τους θα πρέπει να πληρούν όλους τους όρους του κώδικα
τροφίμων και ποτών και των υγειονομικών και αστυκτηνιατρικών διατάξεων.
Τα κρέατα πρέπει να είναι νωπά, οι σαλάτες και τα φρούτα εποχής φρέσκα, τα
αρτίδια και τα γλυκίσματα της ημέρας. Τα γεύματα πρέπει να παρασκευάζονται με
χρήση παρθένου ελαιόλαδου και να μην περιέχουν λίπη και πρόσθετα συστατικά
(σταθεροποιητές - χρωστικές ουσίες - συντηρητικά κ.λπ.) που χαρακτηρίζονται ως
επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία.
Το γεύμα θα παρασκευάζεται αυθημερόν και θα τυποποιείται σε επιτρεπόμενες
από τη σχετική νομοθεσία συσκευασίες. Σε περίπτωση που τα προσφερόμενα
γεύματα δεν είναι παρασκευασμένα από τον ίδιο τον ανάδοχο, τότε αυτός
οφείλει με δική του ευθύνη να διασφαλίσει τον παραπάνω όρο.
Τα γεύματα θα συσκευάζονται κατά τρόπο που θα διασφαλίζονται απόλυτα οι
όροι ασφαλούς, αβλαβούς και υγιεινής μεταφοράς χωρίς φόβο αλλοίωσης ή χύτευσης
και θα διαχωρίζονται ανά είδος.
Το απασχολούμενο προσωπικό από τον ανάδοχο στην προετοιμασία και στην
παράδοση των γευμάτων στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα πρέπει να έχει
πιστοποιητικό υγείας.
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Η σίτιση των ωφελούμενων θα γίνεται με ενιαίο εδεσματολόγιο (μενού)
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους που περιγράφονται στην παρούσα.
Η παρασκευή των γευμάτων θα είναι ημέρας, αποκλειόμενης της μεθόδου προ
κατάψυξης τύπου COOΚ & FREEZE, επί ποινή αποκλεισμού.
Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση με δικά του έξοδα και δική του ευθύνη, να
αγοράζει τα τρόφιμα και τα υλικά για την παρασκευή των φαγητών και είναι
αποκλειστικός υπεύθυνος για την ποιότητά τους.
Για το σκοπό αυτό θα εγγραφεί σε προσεχή αναμόρφωση του προϋπολογισμού
του Δήμου Βελβεντού οικονομικού έτους 2020 ανάλογη πίστωση.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
Το βάρος των μερίδων των παρασκευαζομένων φαγητών καθώς και η ποιότητά
τους θα είναι σύμφωνα, επί ποινή αποκλεισμού, με τις ισχύουσες αγορανομικές και
λοιπές διατάξεις.
Τυχόν αλλαγές στο μενού του αναδόχου, λόγω έλλειψης ενός προϊόντος στην
αγορά μπορούν να γίνουν μετά από έγκριση της Υπηρεσίας, με την προϋπόθεση ότι το
νέο μενού είναι ισάξιας ποιότητας.
Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την καλύτερη
ποιοτική σύνθεση των μερίδων, καθώς και του βάρους τους.
Η παρασκευή θα γίνεται από τον ανάδοχο. Η μεταφορά, διανομή και διάθεση
έτοιμων προς κατανάλωση γευμάτων πραγματοποιείται από την Δομή Κοινωνικής
Υποστήριξης και Αλληλεγγύης του Δήμου, που συστήθηκε με την 10/18-3-2020
Απόφαση Δημάρχου Βελβεντού. Η μεταφορά και διανομή θα γίνεται με την εφαρμογή
των διαδικασιών που αναπτύσσονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές του
συστήματος ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), με βάση τον
κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. για
την υγιεινή των τροφίμων. Επί πλέον, ο ανάδοχος οφείλει όχι μόνο να εφαρμόζει αλλά
και να αναθεωρεί την διαδικασία, η οποία αναπτύσσεται και υλοποιείται σύμφωνα με
τις αρχές του HACCP. Η εφαρμογή και ανάπτυξη του παραπάνω συστήματος αποτελεί
προϋπόθεση για τη λειτουργία της επιχείρησης του υποψηφίου αναδόχου.
Παρακάτω τίθενται οι προδιαγραφές που πρέπει να διαθέτουν τα είδη που θα
αποτελούν την πρώτη ύλη για την παρασκευή του συσσιτίου των απόρων.
Επισημαίνεται, ότι η αναθέτουσα αρχή δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιότητα
των γευμάτων και επομένως θέτει αυστηρές προδιαγραφές σε όλα τα στάδια
παρασκευής τους, κατά τα οποία θα πρέπει να τηρούνται οι όροι του κώδικα τροφίμων
και ποτών της εθνικής κι ενωσιακής νομοθεσίας καθώς και οι υγειονομικές και
αστυκτηνιατρικές διατάξεις.
Τα τρόφιμα και γενικώς οι πρώτες ύλες από τις οποίες θα παρασκευάζονται τα
γεύματα (κυρίως πιάτο και τα συνοδευτικά τους) θα είναι Α' ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ.
Επιπλέον δεν θα περιέχουν πρόσθετα συστατικά (σταθεροποιητές, χρωστικές,
κ.λ.π.) που χαρακτηρίζονται επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία.
Κατά την παρασκευή των γευμάτων να χρησιμοποιείται ελαιόλαδο. Δεν θα
χρησιμοποιούνται πατάτες συντηρημένες. Τα κρέατα και τα πουλερικά που θα
χρησιμοποιούνται θα είναι νωπά και απολιπασμένα. Τα ψάρια να είναι πρόσφατης
κατάψυξης. Οι σαλάτες να είναι εποχής.
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επάρκεια/λειτουργικότητα/καταλληλότητα
του εξοπλισμού.
Ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τη επάρκεια/λειτουργικότητα/καταλληλότητα των
μεταφορικών μέσων, ώστε να τηρούνται οι ώρες παράδοσης.
Η μεταφορά θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μέσα. Οι
παρασκευασμένες ατομικές μερίδες εδέσματος θα είναι τοποθετημένες σε ασφαλή και
αμεταχείριστα μέσα συσκευασίας και μεταφοράς τροφίμων, τα οποία θα παραδίδονται
από την προηγούμενη ημέρα στον ανάδοχο.
Η συνολική ημερήσια κατανάλωση υπολογίζεται σε 40 μερίδες. Το ψωμί θα
παραδίδεται σε ατομική συσκευασία σε ποσότητα των 250gr ανά σιτιζόμενο με
συνολικό βάρος άρτων ανά ημέρα τα 10 Kgr (40 μερίδεςΧ0,250 γρ).
Η ατομική συσκευασία θα πρέπει να είναι κατάλληλη για άμεση επαφή με
τρόφιμα, να έχει μεγάλη αντοχή σε υγρασία.
Τα πλαστικά συσκευασίας που θα χρησιμοποιούνται θα πρέπει να κλείνονται
ερμητικά, ώστε να μην επιτρέπεται η εκροή του περιεχομένου. Η δε αποκόλληση να
μην αφήνει υπολείμματα.
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Ο ανάδοχος καθώς και οι χορηγητές των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί θα
πρέπει να εφαρμόζουν σύστημα ανάλυσης επικινδυνότητας και κρίσιμων σημείων
ελέγχου 150 22000:2005 (ΗΑCCΡ) για τους χώρους παραγωγής, επεξεργασίας
συσκευασίας και αποθήκευσης των χορηγούμενων ειδών. Ο ανάδοχος είναι
υποχρεωμένος να παρέχει τις υπηρεσίες του ανεξάρτητα από καιρικές συνθήκες ή
άλλα έκτακτα και μη προβλέψιμα φαινόμενα.
Επίσης η Επιτροπή Παραλαβής έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε κρίνει,
επιπλέον μερίδα γεύματος (για έλεγχο της ποσότητας και ποιότητας), ενημερώνοντας
τον ανάδοχο το πρωί της συγκεκριμένης ημέρας.
ΤΟ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ-ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ-ΑΡΓΙΕΣ) θα περιλαμβάνει
υποχρεωτικά εκ περιτροπής :
-πατάτες
-ζυμαρικά, ρύζι, κριθαράκι
-λαδερά, όπως αρακά, , φασολάκια , σπανακόρυζο κ.λπ.
-όσπρια (φακές, φασόλια, ρεβίθια)
-κρέας μοσχάρι
-κιμά (κιμά ανάμεικτο/ μισό χοιρινό και μισό μοσχάρι)
-κοτόπουλο
-ψαρόσουπα
Ειδικότερα:
1 φορά την εβδομάδα θα προσφέρονται όσπρια εναλλάξ (φακές ή ρεβίθια ή φασόλια
κ.λπ.)
1 φορά την εβδομάδα ζυμαρικά ή ρύζι εναλλάξ (με σάλτσα ή κιμά ανάμεικτο/ μισό
χοιρινό και μισό μοσχάρι) ή φαγητό παρασκευασμένο με βάση τον κιμά π.χ.
(κεφτεδάκια , μπιφτέκια, σουτζουκάκια γιουβαρλάκια).
1 φορά την εβδομάδα λαδερά (Αρακάς ή σπανακόρυζο ή φασολάκια κ.λπ.)
1 φορά την εβδομάδα κρέας μοσχάρι (με πατάτες ή ρύζι ή άλλο συνοδευτικό)
1 φορά την εβδομάδα σούπα
1 φορά την εβδομάδα κρέας κοτόπουλο
Για ειδικές περιπτώσεις να προβλέπεται αντί για κρέας ή τα παράγωγά του να
προσφέρεται κοτόπουλο, επίσης να προβλέπεται ειδικό μενού για διαβητικούς αν
ζητηθεί.
Η γαρνιτούρα για το κρέας, το κοτόπουλο, τις παρασκευές με τον κιμά
(κεφτεδάκια, μπιφτέκια, σουτζουκάκια) θα είναι πατάτες ή ρύζι ή πουρές ή ζυμαρικά.
Η γαρνιτούρα για το ψάρι θα είναι βραστά λαχανικά η πατάτες.
Το γεύμα των εορτών θα διαφοροποιείται ανάλογα με το παραδοσιακό μενού
(π.χ. Πάσχα: αρνί κ.λπ.)
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ (ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ)
«ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΑ
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙMΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19» συνολικού ποσού 4.400,00€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%.
Το παρόν τιμολόγιο μαζί με τον προϋπολογισμό της μελέτης είναι ενδεικτικό ως
προς των αριθμό των γευμάτων, και τον αριθμό των τροφίμων και ως προς το ύψος
της συνολικής δαπάνης.
Στην προκειμένη περίπτωση, ο προϋπολογισμός του συνολικού ποσού γίνεται με βάση:
1)
Για την παροχή των γευμάτων :
α) Το κόστος ανά άτομο ημερησίως, το οποίο έχει υπολογισθεί σε 5,50ευρώ/ ημέρα
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13%)
β) Ο συνολικός αριθμός των σιτιζόμενων απόρων του Δήμου Βελβεντού υπολογίζεται
σε 40 άτομα ημερησίως.
γ) Οι ημέρες κατά τις οποίες θα παρέχεται σίτιση υπολογίζονται σε 20
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
/ΗΜΕΡΑ
40

ΗΜΕΡΕΣ
ΣΙΤΙΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΥΜΑΤΩΝ

20

800

ΑΞΙΑ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ
5,50€

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ
4.400,00€
4.400,00€

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση υπηρεσιών ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ
ΑΝΤΙMΕΤΩΠΙΣΗΣ
ΤΩΝ
ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ
ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID-19 για την σίτιση των απόρων κατοίκων του
Δήμου Βελβεντού, οι οποίοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές περιγράφονται
στην τεχνική έκθεση.
ΑΡΘΡΟ 2ο : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ.
Ο ενδεικτικός Προϋπολογισμός, ο οποίος συντάχθηκε από την υπηρεσία μας θα
βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Βελβεντού 2020 στο συνολικό με το ποσό των
4.400,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13%. Ο κωδικός CPV είναι:55320000-9
ΑΡΘΡΟ 3ο: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1)
Οι διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/2006) «Δημοτικός και Κοινοτικός
Κώδικας»
2)
Οι διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3)
Οι διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης». (ΦΕΚ 87/τ.Α’/2010)
4)
Οι διατάξεις του Π.Δ/τος 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α’/05-08-2016)
5)
Οι διατάξεις του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/09.05.2013 τεύχος Α-)
«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013».
6)
Οι διατάξεις του Ν.3861 (ΦΕΚ 11/τ.Α’/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
7)
Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143 Α/2014), «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό
και άλλες διατάξεις».
8)
Οι διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
9)
Oι διατάξεις του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204 τ. Α΄/15-09-2011 )«Σύσταση
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες
διατάξεις» ,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
10)
Την με αρ. 57654 / 23-05-2017 Υπουργική Απόφαση (Β’ 1781) «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ».
11)
Οι διατάξεις του Ν.4605/2019 Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την
Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
12)
Οι 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 του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.
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ΑΡΘΡΟ 4°: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι τα ακόλουθα:
1- Το συμφωνητικό
2- Η παρούσα μελέτη
3- Η προσφορά του αναδόχου
ΑΡΘΡΟ 5ο: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Οι προσφέροντες πρέπει να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά επί ποινή
αποκλεισμού:
(1). Οικονομική προσφορά, η οποία θα περιλαμβάνει τον ΠΙΝΑΚΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ καθώς
και τη συνολική τιμή της προσφοράς.
(2). Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/1986 που να δηλώνεται ότι:
Έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας μελέτης, τους οποίους και αποδέχονται
πλήρως, οι προμήθειες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την παρούσα μελέτη και ότι οι
προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν σταθερές μέχρι τη λήξη της σύμβασης.
(3). Πιστοποιητικό, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες μέρες πριν την
υποβολή του, αρμόδιας αρχής για την εγγραφή τους σε ένα εμπορικό ή επαγγελματικό
μητρώο που τηρείται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του (οικείο επιμελητήριο ή
ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης), από όπου προκύπτει και το ειδικό επάγγελμα
τους και βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για τα φυσικά πρόσωπα με τις αντίστοιχες
μεταβολές του (αν δεν προκύπτει το ειδικό επάγγελμα από το επιμελητήριο ή την
επαγγελματική οργάνωση). Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προκύπτει και να εμφαίνεται
το ειδικό επάγγελμα, το οποίο είναι και σχετικό με το αντικείμενο της σύμβασης και να
προσκομίζονται τα απαραίτητα έγγραφα που το πιστοποιούν.
(4). Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει όλους
τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλλει
εισφορές για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, τόσο για κύρια όσο και για
επικουρική ασφάλιση.
(5). Πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής (όλων των οργανισμών ασφάλισης που δηλώνει
στην υπεύθυνη δήλωση της προηγούμενης παραγράφου), από τα οποία προκύπτει, ότι
ο προσφέρων είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής ) .
Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια
ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο, ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ
τουλάχιστον ως την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών.
(6). Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει, ότι ο προσφέρων
είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις καταβολής φόρων. Το παραπάνω
πιστοποιητικό χρειάζεται να είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως την ημερομηνία υποβολής
των δικαιολογητικών.
(7). Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο προσφέρων θα δηλώνει, ότι
δεν υφίστανται λόγοι αποκλεισμού σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 73 του
Ν.4412/2016.
ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από το προσφέροντα και δεν απαιτείται
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
Οι φωτοτυπίες δεν απαιτούν θεώρηση.
ΑΡΘΡΟ 6ο : ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Κριτήριο κατακύρωσης σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.4412/2016, αποτελεί η
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά που θα προσδιοριστεί
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) στο σύνολο των εργασιών-προμηθειών.
Η τιμή προσφοράς δε μπορεί να υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Η ανάθεση
της εργασίας θα γίνει με την προσφυγή στη διαδικασία του άρθρου 32 του Ν.
4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
οφειλόμενης σε απρόβλεπτες περιστάσεις σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Τεχνική
Έκθεση της παρούσας μελέτης.
ΑΡΘΡΟ 7°: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Οι υποχρεώσεις του ανάδοχου αναγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Έκθεση
της παρούσης μελέτης.
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ΑΡΘΡΟ 8ο: ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
H διάρκεια της σύμβασης είναι 20 ημέρες (Συγκεκριμένα όλα τα
σαββατοκύριακα, και τις ημέρες αργιών) χωρίς καμία αλλαγή των όρων που θα
αναφέρονται στη σύμβαση καθώς και χωρίς αύξηση του συμβατικού
αντικειμένου και ποσού.
Η παράδοση των γευμάτων πρέπει να γίνεται από τις 12:00 έως τις
12:30 μεσημέρι.
ΑΡΘΡΟ 9°: ΕΚΤΕΛΕΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ YΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η εκτέλεση & παραλαβή των υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με το
Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
ΑΡΘΡΟ 10°: ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Η έκπτωση του αναδόχου και τυχόν ποινικές ρήτρες επιβάλλονται
σύμφωνα με το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
ΑΡΘΡΟ 11ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Στον ανάδοχο καταβάλλεται το αντίστοιχο συμβατικό ποσό της
πραγματοποιηθείσας υπηρεσίας με βάση την οικονομική προσφορά του. Η
καταβολή της καθορισμένης σύμφωνα με τη σύμβαση αμοιβής θα γίνει εφάπαξ,
μετά το πέρας της υπηρεσίας. Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση
αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάκλητες καθ' όλη τη χρονική διάρκεια που
θα εκτελείται η υπηρεσία. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο
της συμφωνημένης τιμής ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται
σαν χρόνος παράδοσης της εργασίας, υπάρξουν αυξήσεις οποιουδήποτε
κόστους και από οποιοδήποτε λόγο στην τιμή μονάδας.
ΑΡΘΡΟ 12ο: ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν,
εκτός από τον ΦΠΑ που βαρύνει τον Δήμο Βελβεντού.
ΑΡΘΡΟ 13ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κατά την εκτέλεση Δημοσίων συμβάσεων εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις
Ν.4412/2016 β) οι όροι της σύμβασης και της μελέτης και γ) συμπληρωματικά
ο Αστικός Κώδικας σύμφωνα με το άρθρο 129 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ
147/τ.Α΄/08.08.2016).
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει σύμφωνα με τους παραπάνω
όρους την παρασκευή γευμάτων που θα προσφέρονται σε καταγεγραμμένα άτομα
ευπαθών κοινωνικών ομάδων του Δήμου Βελβεντού.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις
και τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την παροχή γευμάτων για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες του Δήμου
Βελβεντού, στα πλαίσια των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών
συνεπειών εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και σύμφωνα με τους παραπάνω
όρους .
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 38/2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
(σφραγίδα – υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 13 Απριλίου 2020
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού
Βάϊα Μαλλού
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