ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νομός Λέσβου
Δήμος Λέσβου
Δ/νση Οικον. Υπηρεσιών
Τμήμα Προμηθειών
Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 13-17
Τηλέφωνο: 2251350565
FAX:
2251350510
E-mail: promithies@mytilene.gr

Μυτιλήνη ..............
Αριθ. Πρωτ.: .....................

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΦΑΓΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ,
ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018»
Ποσού .................με ΦΠΑ 17%.

Στη Μυτιλήνη σήμερα ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , έτους 2018, ημέρα ................ , οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
1. Ο Δήμος Λέσβου, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του, κ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΑΛΗΝΟΣ.
2. Ανάδοχη εταιρία με την επωνυμία .............................με το διακριτικό τίτλο .................................
(ΑΦΜ: ........................), ΔΟΥ: ............................... νομίμως εκπροσωπούμενος από τον ....................,
στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση για την προμήθεια με τον ανωτέρω τίτλο , με την υπ’ αριθ.
..............................................απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: …..) με ΑΔΑΜ: 18AWARD00
, συμφωνήθηκαν
τα ακόλουθα:
Ο πρώτος των συμβαλλομένων (καλούμενος εφεξής "Αναθέτουσα Αρχή"), έχοντας υπόψη:







Την υπ’ αριθ. 43805/02-10-2018 διακήρυξη του διαγωνισμού,
την αριθμ. 13/2018 ενιαία μελέτη της προμήθειας με τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές,
την αριθμ. 928/21-09-2018 ΑΑΥ (πολυετής) ποσού 82.555,20 ευρώ στον Κ.Α. 15.6481.0001,
την προσφορά του αναδόχου,
τα σχετικά πρακτικά της επιτροπής του διαγωνισμού, καθώς και τις αριθμ. .........................
αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση των σχετικών πρακτικών,
την αριθμ.
πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης,



τον σχετικό φάκελο της προμήθειας

αναθέτει στον δεύτερο συμβαλλόμενο ( ανάδοχη εταιρία) την εκτέλεση της σύμβασης , με τους
παρακάτω όρους:
ΑΡΘΡΟ 1 – Αντικείμενο
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου για τη σίτιση των 147 (περίπου)
μαθητών του Μουσικού Σχολείου Λέσβου από την υπογραφή της έως 31-12-2018.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ

Εβδομάδα

1η
Μακαρόνια με
κιμά, Σαλάτα
Τυρί φέτα
Ψωμί, Φρούτο

2η
Σουτζουκάκια με
ριζότο, Σαλάτα
Τυρί φέτα Ψωμί,
Φρούτο

Τρίτη

Κοτόπουλο με
πατάτες φούρνου,
σαλάτα
Τυρί φέτα Ψωμί,
Φρούτο

Κοτόπουλο με
πατάτες φούρνου
σαλάτα , Τυρί
φέτα Ψωμί,
Φρούτο

Τετάρτη

Φασόλια
Φούρνου
σαλάτα Τυρί
φέτα Ψωμί
,Γλυκό
Μοσχαράκι
Κοκκινιστό με
ρύζι, σαλάτα,
Τυρί φέτα ,
Ψωμί, Φρούτο
Αρακάς,
Σαλάτα,
Τυρί φέτα,
Ψωμί, Γλυκό

Δευτέρα

Πέμπτη

Παρασκευή

Μακαρόνια με
σάλτσα σαλάτα
Φέτα
Ψωμί, Γλυκό
Μπριζόλα χοιρινή
Με Ρύζι , σαλάτα
Τυρί φέτα,
Ψωμί , Φρούτο
Πατάτες φούρ νου,
σαλάτα, Τυρί φέτα
Ψωμί, Γλυκό

3η
Παστίτσιο
Σαλάτα Τυρί
φέτα
Ψωμί,Φρούτο

4η
Φις στικς με
πατάτες φούρνου
Σαλάτα, Τυρί
φέτα Ψωμί,
Φρούτο
Κρέας
Σνίτσελ με
λεμονάτο με
Πατάτες
ρύζι, σαλάτα
Σαλάτα, Τυρί
Τυρί φέτα
φέτα Ψωμί,
Ψωμί, Φρούτο Φρούτο

5η
Παστίτσιο
Σαλάτα, Τυρί
φέτα, Ψωμί,
Φρούτο

6η
Σουβλάκι με
πατάτες,
σαλάτα Τυρί
φέτα , Ψωμί,
Φρούτο
Κοτόπουλο με Κοτόπουλο
πατάτες φούρν. φούρνου
με
σαλάτα, Τυρί κριθαράκι
φέτα, ψωμί,
σαλάτα,
Τυρί
Φρούτο
φέτα,
Ψωμί,
Γλυκό
Αρακάς
Φασόλια Γίγαντες Φις στικς με
Μακαρόνια με
σαλάτα Τυρί σαλάτα Τυρί φέτα Πατάτες
σάλτσα σαλάτα
φέτα Ψωμί
Ψωμί, Γλυκό
Φούρνου
Τυρί φέτα
Γλυκό
σαλάτα Τυρί
Ψωμί, Γλυκό
φέτα Ψωμί,
Γλυκό λεμονάτο Σουτζουκάκια
Μπιφτέκι με Κρέας με πατάτες Κρέας
πουρέ,
Σαλάτα, Τυρί φέτα με πατάτες,
με ρύζι, σαλάτα
σαλάτα Τυρί Ψωμί , Φρούτο
σαλάτα, Τυρί
Τυρί φέτα,
φέτα, Ψωμί,
φέτα, Ψωμί,
Ψωμί, Φρούτο
Φρούτο
Φρούτο
Φασολάκια,
Μακαρόνια με
Μακαρόνια με Πατάτες φούρΣαλάτα, Τυρί
σάλτσα, σαλάτα, σάλτσα, σαλάτα νου , σαλάτα
φέτα , Ψωμί
τυρί φέτα, Ψωμί, τυρί Φέτα ,
Τυρί Φέτα,
Γλυκό
Γλυκό
Ψωμί ,Γλυκό
Ψωμί, Γλυκό

ΑΡΘΡΟ 2 – Συμβατικό Τίμημα

Το συμβατικό τίμημα για την «σίτιση μαθητών μουσικού σχολείου» ανέρχεται στο ποσό των ……….
και θα βαρύνει τον ΚΑ: 15.6481.0001 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018 ,
σύμφωνα με την αριθμ. 928/21-9-2018 ΑΑΥ.

Περιγραφή

Ημερήσιο γεύμα ανά μαθητή

Αριθμός
ημερών
(α)

Αριθμός
μαθητών
(β)

65

147

Αριθμ.
ημερήσιων
γευμάτων
(γ) = α*β

Ημερήσιο
κόστος
σίτισης
(δ) ανά
μαθητή
9.555
χωρίς ΦΠΑ
ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

Ετήσια δαπάνη
(ε) = γ*δ

ΦΠΑ
17%
ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ

ΑΡΘΡΟ 3 – Αναπροσαρμογή τιμής
Οι τιμές είναι σταθερές και δεν αναπροσαρμόζονται
ΑΡΘΡΟ 4 – Διάρκεια - Χρόνος παράδοσης υλικών
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα γεύματα:
καθημερινά από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31-12-2018 και σύμφωνα με τους ειδικούς

όρους της αριθμ. 13/2018 ενιαίας μελέτης της προμήθειας.
4.1 Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των γευμάτων μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του
αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να
συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς
αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου
207 του ν. 4412/2016.
4.2 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή,
εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος.
ΑΡΘΡΟ 5 – Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών
5.1. H παραλαβή των γευμάτων γίνεται από επιτροπές παραλαβής που συγκροτούνται σύμφωνα με
την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως
άνω νόμου.
Η παραλαβή των γευμάτων του Μουσικού Σχολείου θα γίνει από την αρμόδια τριμελή επιτροπή
παραλαβής , που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, από το Μουσικό Σχολείο.
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών)
σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους
αναδόχους.
Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση
τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα
βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.
Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει
εγγράφως εξέταση κατ΄ έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον
τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.
Το αποτέλεσμα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.
Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα
αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης.
5.2. Η παραλαβή των γευμάτων και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής
πραγματοποιείται μέσα σε 10 ημέρες από την παραλαβή τους.
Αν η παραλαβή των γευμάτων και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από
την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια.
ΑΡΘΡΟ 6 – Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση
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.

ΑΡΘΡΟ 7 – Εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύμβασης
Ο προμηθευτής καταθέτει εγγύηση καλής εκτέλεσης με αριθμό ……………………….. τ ……………..
ύψους 5% της συνολικής αξίας
πλην το Φ.Π.Α. (………………………..€), ήτοι ποσού: «ΕΥΡΩ»
(………………….€) …………………. χιλιάδες ………………………………. ευρώ και ………………… λεπτά.

ΑΡΘΡΟ 8 – Συμβατικό πλαίσιο-Εφαρμοστέα Νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
ΑΡΘΡΟ 9 –Τρόπος Πληρωμής
1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί ως εξής :
Το 100% της συμβατικής αξίας των ειδών των τμηματικών παραλαβών και εφόσον η Επιτροπή
Παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών.
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.
2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 11 – Υπεργολαβία
11.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη
του κυρίου αναδόχου.
11.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε
αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή,
οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από
τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως
άνω διαδικασία.

ΑΡΘΡΟ 12 – Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά 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 – Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
ΑΡΘΡΟ 14 – Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου

οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν
επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του
δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1 της
παρούσας.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:
α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη
σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο
είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με
κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία
λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης
του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από
την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο
υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
ΑΡΘΡΟ 15 – Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των
όρων των άρθρων 13 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 3. (Χρόνος παράδοσης
υλικών), 5. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία
τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της
προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη
οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
Η παρούσα συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα, πρωτοκολλήθηκε στο πρωτόκολλο του Δήμου και
έλαβε ο Δήμος τρία (3) και ένα (1) ο Προμηθευτής.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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