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ΑΝΗΚΕΙ ΣΗ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 17085/22-05-2013  ΔΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ. 

 
 
 

ΤΜΒΑΗ …………… /2013 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ  ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ 

ΑΛΜΩΠΙΑ , ΣΟΤ    ΚΕΚΠΑ, ΣΗ  ΔΗΚΕΑ ΚΑΙ ΣΩΝ  ΛΟΤΣΡΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ 

ΕΣΟ 

 

 

ηελ Αξηδαία ζήκεξα ηελ………………………………………2013, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα  

ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο, νδφο Πιαηεία Αγγειή Γάηζνπ, κεηαμχ αθελφο ηνπ ΓΗΜΟΤ ΑΛΜΩΠΙΑ 

ή ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΤ ΠΡΟΩΠΩΝ ΑΝΣΙΣΟΙΥΑ πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ θ. 

ΓΗΜΗΣΡΗ ΠΑΟΗ (ή ηνλ εθάζηνηε λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ) κε ηελ 

ηδηφηεηά ηνπ σο Γήκαξρνο θαη ζα θαιείηαη ζην εθεμήο "Αλαζέηοσζα Αρτή" θαη αθεηέξνπ ηεο 

εηαηξείαο «………………………………..» πνπ εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ θ. 

…………………….. ΑΓΣ  ………………, ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ ……………………… ηεχρνο 

Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. θαη ζα θαιείηαη εθεμήο "Προκεζεσηής", ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία 

απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

Με βάζε ηελ δηαθήξπμε…./2013 πξνθεξχρζεθε Αλνηθηφο Γεκφζηνο Γηεζλήο  Γηαγσληζκφο, κε 

θξηηήξην  θαηαθχξσζεο ηελ  ρακειφηεξε πξνζθνξά ζε επξψ ειεχζεξν, γηα ηελ πξνκήζεηα 

τροφίμων για τις ανάγκες τοσ Δήμοσ Αλμωπίας, τοσ  ΚΕΚΠΑ, της ΔΗΚΕΑ  και 

των   ΛΟΤΣΡΩΝ, γηα έλα έηος .  

Η πξνκήζεηα ησλ εηδψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα Α ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ  

Γηαγσληζκνχ, αθνξνχλ Οκάδα τροφίμων (………………..) για τις ανάγκες 

τοσ………………………. (θσδηθφο……………..) πνπ θαηαθπξψζεθε κε ηελ Απφθαζε 

…………………..ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο 

Μεηά ηα παξαπάλσ, ε Αλαζέηνπζα Αξρή(Γήκνο Αικσπίαο ή ηα λνκηθά ηνπ πξφζσπα) 

αλαζέηεη ζηνλ Πξνκεζεπηή θαη ν Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα κε ηα είδε ηεο 

αληίζηνηρεο Οκάδαο φπσο θαη ηε κεηαθνξά ησλ εηδψλ ηνπ παξαξηήκαηνο Γ΄ ηεο ζρεηηθήο 

δηαθήξπμεο, ζηνπο ηφπνπο παξάδνζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε, κε ηνπο 

αθφινπζνπο φξνπο θαη ζπκθσλίεο: 

 

Άρζρο 1 - Κείκελα θαη ζηοητεία ποσ ζσλοδεύοσλ ηελ ζύκβαζε 

 
1.1 Η ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο 

………………………………………….ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ πξνκεζεπηή 

πνπ θαηαθπξψζεθε ζχκθσλα κε ηελ Απφθαζε ππ΄ αξ.…………………………ηεο Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Αικσπίαο. 



1.2 Σα θείκελα θαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαζψο θαη ηα παξαξηήκαηα, 

ζεσξνχληαη αλαπφζπαζηα κέξε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη απνηεινχλ κε απηήλ εληαίν 

ζχλνιν. 

1.3 Σν θείκελν ηεο χκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη, εθηφο 

θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. Γηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη ξεηά απφ ηε 

χκβαζε θαη ηα παξαξηήκαηά απηήο ή ζε πεξίπησζε πνπ αλαθχςνπλ αληηθξνπφκελνη/ 

αληηθαηηθνί φξνη απηήο, γηα ηελ εξκελεία ηεο ιακβάλνληαη ππφςε θαηά ζεηξά ε παξνχζα 

Γηαθήξπμε, ε απφθαζε θαηαθχξσζεο θαη ε νηθνλνκηθή  πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ. 

 

 

 

Άρζρο 2 - Δίδε- ποζόηεηα-ηηκές 

 
2.1 Σα είδε θαη νη ζπλνιηθέο πνζφηεηέο ηνπο, νη ηηκέο κνλάδαο θάζε είδνπο θαζψο θαη ηα 

αλαγθαία ζχλνια, θαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν  ζ’ απηή ηε ζχκβαζε παξάξηεκα Α΄.  

2.2 Οη ηφπνη πξννξηζκνχ ησλ εηδψλ θαη νη πνζφηεηεο γηα θάζε θνξέα(Γήκν Αικσπίαο θαη 

λνκηθά ηνπ πξφζσπα) θαίλνληαη ζην ζπλεκκέλν ζ’ απηή ηε ζχκβαζε παξάξηεκα Β΄. 

2.3 Σν ζχλνιν ηνπ πνζνχ πνπ ζα θαηαβιεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ απηή ηε ζχκβαζε, αλέξρεηαη ζε 

…………………………επξψ πιένλ ΦΠΑ ………………………………επξψ. 

 

Άρζρο 3 Προδηαγραθές 

 
3.1 Σα ππφ πξνκήζεηα είδε ζα πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε 

ηνπ Γηαγσληζκνχ. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο δηαθήξπμεο θαη 

ησλ πξνδηαγξαθψλ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, ππεξηζρχεη ε ηερληθή πξνζθνξά βάζεη ηεο 

νπνίαο έρεη γίλεη ε  αμηνιφγεζε. 

 

Άρζρο 4 – Προζεζκίες 

 
4.1 Η πξνζεζκία πνπ έρεη ππνρξέσζε λα ηεξήζεη ν Πξνκεζεπηήο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ είλαη: Υξφλνο παξάδνζεο ησλ εηδψλ ζηνπο ηφπνπο πξννξηζκνχ ηνπο, 

νξίδνληαη νη δψδεθα κήλεο  (12)  απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε 

ζα παξαδίδνληαη ηκεκαηηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο ζηνπο ηφπνπο πξννξηζκνχ φπσο 

απηνί αλαιχνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνκήζεηαο, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

θνξέσλ ππνγξαθήο ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβάζεσλ. 

Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη ή λα κεηαηίζεηαη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 27 ηεο Τ.Α. 11389/8-3-1993. 



Η ζχληαμε ησλ πξσηνθφιισλ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ζα γίλεηαη ην 

πνιχ εληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ άθημε ησλ εηδψλ ζηνπο ηφπνπο πξννξηζκνχ ηνπ 

παξαξηήκαηνο Γ ηεο  δηαθήξπμεο. 

4.2 Αλ δελ ηεξεζνχλ νη παξαπάλσ πξνζεζκίεο, επηβάιινληαη ζηνλ Πξνκεζεπηή νη θπξψζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 27  ηεο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο 11389/8-3-1993. Αλ 

παξέιζνπλ νη ζπκθσλεκέλεο εκεξνκελίεο παξάδνζεο θαη ηα είδε δελ παξαδνζνχλ ζχκθσλα 

κε ηνπο ζπκβαηηθνχο φξνπο ηφηε ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη πνηληθή ξήηξα 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 33 ηεο Τπνπξγηθήο 11389/8-3-1993: 

α. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην ½ ηνπ 

κέγηζηνπ πξνβιεπφκελνπ, απφ ην άξζξν 27 ηεο Τ.Α. 11389/8-3-1993 ρξφλνπ παξάηαζεο, 

2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.  

β. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην παξαπάλσ ½ , 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 

πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα.  

Οη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο αθαηξνχληαη απφ ηελ νξηζηηθή πιεξσκή πξνο ηε πξνκεζεχηξηα. 

Άρζρο 5 - Ποηοηηθή θαη ποζοηηθή παραιαβή 

 
5.1 Η πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη ζε θάζε θνξέα ππνγξαθήο ηεο 

ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ΄ ηεο δηαθήξπμεο, απφ ηελ Δπηηξνπή 

Παξαιαβήο πνπ ζπλεζηήζε κε ηελ ππ. αξηζκ…………………………….. Η απνζηνιή ησλ 

εηδψλ ζε θάζε  θνξέα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο ζα γίλεη κε επζχλε ηνπ πξνκεζεπηή. 

5.2 Ο Πξνκεζεπηήο έρεη ηελ επζχλε ησλ εηδψλ πνπ απνζηέιιεη κέρξη ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή 

θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπο. 

 

 

Άρζρο 6 - Πιερωκές – θραηήζεης 

 
6.1 Η δαπάλε ηεο ζχκβαζεο έρεη εγγξαθεί ζηνλ Κ.Α ……………………………ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ Ιδίνπο πφξνπο. 

6.2 Οη πιεξσκέο ζηνλ Πξνκεζεπηή, ππφθεηληαη ζηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ θείκελε 

ηζρχνπζα λνκνζεζία θξαηήζεηο. 

6.3 Ο Αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε θάζε λφκηκε αζθαιηζηηθή εηζθνξά θαη θξάηεζε ππέξ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ ή άιισλ Οξγαληζκψλ ε νπνία θαηά λφκν βαξχλεη ηνλ Αλάδνρν. 

Απαηηήζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα νηαδήπνηε πιεξσκή δελ ζα γίλνληαη δεθηέο άλεπ ηεο εθ κέξνπο 

ηνπ θαηαζέζεσο ησλ αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ θαη εγγξάθσλ (ηηκνιφγηα, 

απνδείμεηο, πηζηνπνηεηηθά θιπ.) πνπ αθνξνχλ ζηελ εμφθιεζε ησλ θφξσλ, αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ θαη ινηπψλ θξαηήζεσλ πνπ ηνλ βαξχλνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο 

θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο. Σπρφλ ηξαπεδηθά ηέιε ή θξαηήζεηο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

6.4 Η πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζηνλ πξνκεζεπηή ζα γίλεη σο εμήο: 

6.4.1 Με εμφθιεζε ηνπ 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κεηά ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή 

παξαιαβή ησλ εηδψλ. 



6.5 Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, ν Πξνκεζεπηήο νθείιεη λα θαηαζέζεη κε 

επζχλε ηνπ, ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ θνξέα ππνγξαθήο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο φια 

ηα απαξαίηεηα εθ ηνπ λφκνπ δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ εληάικαηνο. 

Άρζρο 7- Λοηποί όροη 

 

7.1 Ο  πξνκεζεπηήο  εγγπάηαη  κε  ηελ  ππνγξαθή  ηεο παξνχζαο  ζχκβαζεο  φηη  ηα είδε πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη   ζα  αληαπνθξίλνληαη  πιήξσο  πξνο  ηνπο  φξνπο  ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ,   

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ, θαη ηεο πξνζθνξάο θαη φηη ζα είλαη ζην ζχλνιφ ηνπο άξηζηεο πνηφηεηαο 

απαιιαγκέλα απφ μέλα ζψκαηα, πξνζκίμεηο θ.ι.π. θαη φηη είλαη θαηάιιεια απφ θάζε πιεπξά γηα ηε 

ρξήζε γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη. 

Ο Γήκνο Αικσπίαο θαη ηα λνκηθά ηνπ πξφζσπα   δηαηεξνχλ φια ηα δηθαηψκαηα, ηα νπνία ζα 

αζθήζνπλ φηαλ δηαπηζηψζνπλ φηη παξαβηάδνληαη νη παξαπάλσ δηαβεβαηψζεηο ηνπ πξνκεζεπηή. Ο 

πξνκεζεπηήο έρεη ηελ ππνρξέσζε λ’ αληηθαηαζηήζεη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ δήκνπ ή ησλ λνκηθψλ ηνπ 

πξνζψπσλ, θάζε πνζφηεηα αληίζηνηρσλ εηδψλ πνπ πξνκήζεπζε, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο, αθφηνπ 

δηαπηζησζεί παξάβαζε ησλ παξαπάλσ δηαβεβαηψζεσλ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη πσο ην κέγηζην 

πνζνζηφ εηδψλ πνπ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί δελ ζα ππεξβαίλεη ην 5% ηεο αιεηθζείζεο πξνκήζεηαο. 

Οη δαπάλεο επηζηξνθήο ζηνλ πξνκεζεπηή ηνπ αθαηάιιεινπ είδνπο θαη απνζηνιήο ηνπ λένπ 

είδνπο ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ αθαηάιιεινπ, ζα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 

Δθφζνλ απφ ηε ρξήζε ηνπ αθαηάιιεινπ είδνπο επήιζε θζνξά  ζηα κεραλήκαηα θαη ζε 

αλζξψπηλν νξγαληζκφ, ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχληαη λα αλαιάβεη φιεο ηηο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηεο 

βιάβεο πνπ πξνμέλεζε απφ ην αθαηάιιειν πξντφλ. 

7.2 Κάζε δηαθσλία ή δηαθνξά πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη κεηαμχ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ή ηνπ 

θνξέα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο θαη ηνπ Πξνκεζεπηή ζα ιχλεηαη απφ ηα θαζ΄ χιε αξκφδηα 

Γηθαζηήξηα, ζχκθσλα κε ην ειιεληθφ νπζηαζηηθφ θαη δηθνλνκηθφ δίθαην. 

 7.3 Ο Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κεηαθέξεη θαη λα παξαδψζεη ηα 

πξνζθεξφκελα είδε ζηνπο ηφπνπο παξάδνζεο  φπσο απηνί αλαθέξνληαη ζην παξάξηεκα Β 

ηεο  Γηαθήξπμεο.  

7.4 Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαηαηέζεθε απφ ηνλ 

Πξνκεζεπηή εγγσεηηθή επηζηοιή θαιής εθηέιεζες χςνπο 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο 

αμίαο πξν ΦΠΑ, κε ζηνηρεία Νο…………………, ποζού …………. €, εκεροκελία 

έθδοζες………………….. ηες Σράπεδας………………………………. Η εγγπεηηθή επηζηνιή 

θαιήο εθηέιεζεο απνδεζκεχεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 26 ηεο Τπνπξγηθήο 

απφθαζεο 11389/8-3-1993. 

7.8 Σν θείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αθνχ αλαγλψζζεθε θαη ζπκθσλήζεθε, ππνγξάθεηαη 

λφκηκα θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε ζε πέληε (5) φκνηα πξσηφηππα ην θαζέλα. Απφ 

απηά ηα ηέζζεξα (4) θαηαηέζεθαλ ζην Γήκν Αικσπίαο θαη έλα (1) πήξε ν Πξνκεζεπηήο. 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 

 



 

Γηα ηνλ θνξέα ππνγξαθήο                                                  Γηα ηνλ πξνκεζεπηή 

 ηεο ζχκβαζεο                                                       

 Ο  (λφκηκνο εθπξφζσπνο) 

 

 

……………………………….                                         ………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


