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Δ/ΝΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 
  
 
 

Μ Ε Λ Ε Σ Η - ΑΡΙΘΜ. 18 /2018 
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ 

««ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΙΚΗ ΤΛΙΚΗ 

ΤΝΔΡΟΜΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ 2015-

2016» - Κ. . ΛΕΒΟΤ»  

ΤΠΟΕΡΓΟ 3:  «Είδθ Σροφίμων» 

 

     
 
 
 
 
 
 

 
 
Συνθμμζνα: 
Τεχνικι Ζκκεςθ 
Ραράρτθμα Α’ - Ρίνακασ Ροςοτιτων - Ενδεικτικόσ Ρροχπ/ςμόσ 
Ραράρτθμα Β’ – Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ – Ειδικοί Προι 
Ραράρτθμα Γ’ – Τόποσ Ραράδοςθσ – Ρροοριςμοφ Ειδϊν 
Ραράρτθμα Δ’ – Σχζδιο Σφμβαςθσ  
Ραράρτθμα Ε’ – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 
Ραράρτθμα ΣΤ’ – Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ 
Ραράρτθμα Η’ – Τιμολόγιο Ρροςφοράσ 

 

CPV: 15411110-6  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

84.700,00 € χωρίσ το ΦΡΑ 

92.323,00 € Με ΦΡΑ (9%) 
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Ι. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
O Διμοσ Λζςβου είναι Επικεφαλισ Εταίροσ / Δικαιοφχοσ τθσ Κοινωνικισ Σφμπραξθσ τθσ Ρ.Ε. Λζςβου 

(Ν0_51). Ωσ Δικαιοφχοσ τθσ Ρράξθσ ««ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΘΣ ΥΛΙΚΘΣ 

ΣΥΝΔΟΜΘΣ, ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΩΝ 2015-2016» - Κ. Σ. ΛΕΣΒΟΥ»  

υλοποιεί το Υποζργο 3: «ΕΙΔΘ ΤΟΦΙΜΩΝ».  

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Το Υποζργο 3 αφορά τθν προμικεια ειδϊν βαςικισ υλικισ ςυνδρομισ  και ςυγκεκριμζνα του είδουσ: 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Α’ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Ελαιόλαδο - Εξαιρετικά Ραρκζνο (1 lt) Τεμάχιο 13.750 
 

 

Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον Κ.Α: 15.6473.0005 του προχπολογιςμό του Διμου οικον. ζτουσ  2019. Το ζργο 
ςυγχρθματοδοτείται από το Σαμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ για τουσ Απόρουσ  (Σ.Ε.Β.Α.).  

Το ςφνολο των δαπανϊν του Ζργου κα βαρφνουν τισ πιςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων 
Επενδφςεων και ςυγκεκριμζνα τον Κωδικό Συλλογικισ Απόφαςθσ: Ε0938  
Κωδικόσ Ρράξθσ ΣΑ (Κωδικόσ Ενάρικμου): 2016ΣΕ09380033. 
 

Θ διενζργεια τθσ προμικειασ κα γίνει με  Ανοικτό Δθμόςιο Ηλεκτρονικό Διαγωνιςμό. 

Κριτιριο κατακφρωςθσ: Το κριτιριο για τθν τελικι επιλογι του προμθκευτι είναι το μεγαλφτερο ποςοςτό 
ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) επί τθσ εκάςτοτε διαμορφοφμενθσ και πιςτοποιοφμενθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ 
πϊλθςθσ του είδουσ, κατά τθν θμζρα παράδοςθσ, ςφμφωνα με τα δελτία πιςτοποίθςθσ τιμϊν του 
Τμιματοσ Εμπορίου τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ για τα είδθ που προβλζπεται, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 
νομοκεςία. 

 
Χρόνοσ Παράδοςθσ:  
 
Θ παράδοςθ κα γίνει τμθματικά από τθν επόμενθ θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τθ λιξθ 

αυτισ, ςφμφωνα με τον παρακάτω Ρίνακα Τμθματικισ Ραράδοςθσ των Ειδϊν (ο οποίοσ δφναται να 

ανακεωρθκεί ανάλογα με τισ ανάγκεσ του ζργου κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και 

αποδοχισ αυτοφ του Αιτιματοσ από τον Ρρομθκευτι). 
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α/α Ομάδα Είδοσ 

Παράδοςθ 

Μάρτιοσ 

2019 

Παράδοςθ 

Μάιοσ 

2019 

Παράδοςθ 

Ιοφλιοσ 

2019 

Παράδοςθ 

επτζμβριοσ 

2019 

Α.1 Α’ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
Ελαιόλαδο - Εξαιρετικά 

Ραρκζνο (1 lt) 
χ χ χ χ 

 

Τρόποσ Ραράδοςθσ: Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ  από τθν υπθρεςία και 

εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν παραγγελία.  

 

Τρόποσ Ραραλαβισ: Θ παραλαβι τθσ προμικειασ κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ, του 

Διμου Λζςβου. 

 

Θ οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι κα γίνει το πολφ εντόσ 10 θμερϊν από τθν άφιξθ των ειδϊν 

ςτον τόπο προοριςμοφ του παραρτιματοσ Γ' τθσ παροφςθσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α΄ 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΟΣΗΣΩΝ – ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 
 
 

Ι. ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΟΣΗΣΩΝ   

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ 

ΚΟΣΟ 
ΑΝΕΤ ΦΠΑ 

Α
’ 

ΕΛ
Α

ΙΟ
Λ

Α
Δ

Ο
 

Ελαιόλαδο - Εξαιρετικά 
Ραρκζνο (1 lt) 

Τεμάχιο 13.750 6,16 € 84.700,00 € 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΟΜΑΔΑ Α' ΑΝΕΤ ΦΠΑ 84.700,00 € 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΟΜΑΔΑ Α' ΜΕ ΦΠΑ 92.323,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΝΕΤ ΦΠΑ 84.700,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΜΕ ΦΠΑ 92.323,00 € 

 

                                                                                                Μυτιλινθ ………/……/2018    

   

Συντάχκθκε 
 
 
 
 

Κατςιγίνθσ Μικζσ 
 
 

 

Θεωρικθκε 
 
 
 
 

Βουγιοφκα Ευςτρατία 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β΄ 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
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ΣΕΧΝΙΚΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Το προαναφερόμενο υπό προμικεια είδοσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Αϋ κα πρζπει να πλθρεί τισ Τεχνικζσ 
Ρροδιαγραφζσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ Δ/ξθσ. 
Απαιτείται, θ ςυνυποβολι πλιρουσ θλεκτρονικοφ εγγράφου Τεχνικισ Ρροςφοράσ ψθφιακά 
υπογραμμζνου. 
Ο προμθκευτισ λαμβάνει γνϊςθ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν (Τ.Ρ.) και δεςμεφεται ότι κα 
ςυμμορφϊνεται με όλουσ τουσ όρουσ τθσ Τεχνικισ Ρροδιαγραφισ του υπό προμικεια είδουσ, όπωσ αυτοί 
περιγράφονται λεπτομερϊσ ςτο ςυνθμμζνο αρχείο Θεωρθμζνθ Τ.Ρ.  και αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ 
τθσ Διακιρυξθσ . Οι όροι των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν είναι απαράβατοι .  
Το είδοσ πρζπει να είναι Α' ποιότθτασ, προϊόν εγκεκριμζνων εταιριϊν ευρείασ κατανάλωςθσ με τισ 
ανάλογεσ πιςτοποιιςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ του Κϊδικα Τροφίμων και 
Ροτϊν και Αντικειμζνων κοινισ χριςεωσ, κακϊσ και τισ Υγειονομικζσ και Κτθνιατρικζσ διατάξεισ 
αποκλειόμενθσ απολφτωσ τθσ προμικειασ κατϊτερθσ ποιότθτασ. 
Θ ςυςκευαςία του υπό προμικεια είδουσ πρζπει να είναι κατάλλθλθ για τρόφιμα ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία. 
Θ ςυντιρθςθ και θ διακίνθςθ του προϊόντοσ να τθρεί τισ διατάξεισ του Ρ.Δ 203/98 και τισ οδθγίεσ του 
ΕΦΕΤ περί μεταφοράσ τροφίμων. 
Θ μεταφορά του προϊόντοσ πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ του «Κϊδικα Τροφίμων και Ροτϊν» και τισ 
ιςχφουςεσ Υγειονομικζσ Διατάξεισ. 
Ο προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ αντικατάςταςθσ προϊόντων που πλθςιάηουν τθν θμερομθνία 
λιξθσ τουσ και δεν ζχουν ακόμθ χρθςιμοποιθκεί. 
 

 
Γενικζσ Παρατθριςεισ – Προδιαγραφζσ: 

Το προσ προμικεια είδοσ: 

 Θα πρζπει να βρίςκεται ςτισ ςυνικεισ ςυςκευαςίεσ του εμπορίου. 

 Θα πρζπει να είναι κατάλλθλο και αςφαλζσ.  

 Θα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τουσ κανόνεσ ΔΙΕΡΡΥ και τθ ςχετικι ελλθνικι και ευρωπαϊκι 
νομοκεςία.  

 Θα πρζπει θ παραγωγι του και θ διάκεςι του ςτθν αγορά να ςυμμορφϊνεται με τα 
προβλεπόμενα ςτθν ευρωπαϊκι και τθν ελλθνικι νομοκεςία περί υγιεινισ και αςφάλειασ 
προϊόντων.  
 

 ΕΠΙΗΜΑΝΗ 
  
Στθν εξωτερικι επιφάνεια τόςο των χαρτοκιβωτίων ςτα οποία κα μεταφζρονται τα είδθ, όςο και ςτισ 

ςυςκευαςίεσ του είδουσ κα πρζπει να υπάρχει επιςιμανςθ με τα παρακάτω τουλάχιςτον ςτοιχεία: 

 Το είδοσ του τροφίμου: (π.χ.) «Ελαιόλαδο – Εξαιρετικά Ραρκζνο» 

 Θ φράςθ ‘‘Ανάλωςθ μζχρι (Θμζρα/ Μινασ/Ζτοσ)’’ 

 Ζνδειξθ ςχετικι με τθν αναγνϊριςθ τθσ παρτίδασ παραγωγισ ι ςυςκευαςίασ. 

 Θ επωνυμία του καταςκευαςτι.  
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 Ο αρικμόσ των ςυςκευαςιϊν που περιζχονται.  

 Θ φράςθ «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ Η ΠΩΛΗΗ». 

 Ο Τίτλοσ του Ζργου. 

 Ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Ειδών: 
 

Είδοσ Σεχνικι Προδιαγραφι 

Ελαιόλαδο - Εξαιρετικά 
Παρκζνο (1 lt) 

 υςκευαςία:  

Τεμάχιο 1 lt 

 Χαρακτθριςτικά: 

Με τον όρο Εξαιρετικό Ραρκζνο Ελαιόλαδο, εννοείται, το ελαιόλαδο ανωτζρασ 
κατθγορίασ που παράγεται απευκείασ από ελιζσ και μόνο με μθχανικζσ μεκόδουσ, 
και είναι ςφμφωνο με τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρικμ. 29/2012 τθσ Επιτροπισ τθσ 13θσ 
Ιανουαρίου 2012 για τα πρότυπα εμπορίασ του ελαιολάδου και τον Κανονιςμό 
(ΕΟΚ) αρικμ. 2568/91 τθσ Επιτροπισ τθσ 11θσ Ιουλίου 1991, ςχετικά με τον 
προςδιοριςμό των χαρακτθριςτικϊν των ελαιολάδων και των πυρθνελαίων κακϊσ 
και με τισ μεκόδουσ προςδιοριςμοφ, και τισ εκάςτοτε τροποποιιςεισ τουσ. Θ 
ποιότθτα, θ υγιεινι και τα χαρακτθριςτικά του εξαιρετικά παρκζνου ελαιολάδου 
κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον Κανονιςμό (ΕΕ) 29/2012 
και γενικότερα ςτθν λοιπι κείμενθ ενωςιακι και εκνικι νομοκεςία. Να ζχει χρόνο 
ελάχιςτθσ διατθρθςιμότθτασ 12 μθνϊν τουλάχιςτον από τθν θμερομθνία 
παραλαβισ του. 

Το προϊόν κα πρζπει να ζχει παραχκεί ςε εγκεκριμζνεσ εγκαταςτάςεισ ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ ενωςιακι και εκνικι νομοκεςία. Να είναι διαυγζσ και ελαιϊδεσ ςτθ 
κερμοκραςία των 20οC, ΚΤΡ άρκρο 70. Να ζχει το χαρακτθριςτικό χρϊμα του 
ελαιολάδου. Πλα τα φυςικοχθμικά χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ να είναι 
ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα που προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα Ι του Κανονιςμοφ 
(ΕΟΚ) αρικμ.2568/91 τθσ Επιτροπισ τθσ 11θσ Ιουλίου 1991, και τισ εκάςτοτε 
τροποποιιςεισ του, ςχετικά με τον προςδιοριςμό των χαρακτθριςτικϊν των 
ελαιολάδων και των πυρθνελαίων κακϊσ και με τισ μεκόδουσ προςδιοριςμοφ, ςε 
ότι αφορά το εξαιρετικά παρκζνο ελαιόλαδο. Το εξαιρετικά παρκζνο ελαιόλαδο 
πρζπει να είναι ςυςκευαςμζνο ςε περιζκτεσ κατάλλθλουσ για επαφι με τρόφιμα 
και κακαροφ περιεχομζνου 1,0 λίτρου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ ενωςιακισ 
(Κανονιςμόσ (ΕΚ) 1935/2004) και εκνικισ νομοκεςίασ.(Κ.Τ.Ρ.). 

 
 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδίδει τα προσ προμικεια είδθ ςτον τόπο (εντόσ τθσ Αποκικθσ ΤΕΒΑ 
του Διμου Λζςβου) και ςτισ ςυνολικζσ ποςότθτεσ ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ Γ. Θ μεταφορά των ειδϊν 
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γίνεται ςτο χϊρο που προςδιορίηεται ςτο Ραράρτθμα Γ με κακαρά και απολυμαςμζνα μζςα του 
προμθκευτι.   

2. Το ςφνολο των ποςοτιτων μπορεί κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ να αυξθκεί μζχρι ποςοςτοφ 30% 
εντόσ του προχπολογιςμοφ ι να μειωκεί κατά ποςοςτό μζχρι 50% των ποςοτιτων όπωσ προςδιορίηονται 
ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Α. Για οποιαδιποτε μείωςθ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ απαιτείται θ ςυναίνεςθ του 
αναδόχου.  

3. Οι Ραραδόςεισ των Ειδϊν κα γίνουν ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτον Ρίνακα: «Χρόνοσ Ραράδοςθσ». 

4. Θ παράδοςθ των Ειδϊν κα γίνεται κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ από τθν υπθρεςία και εντόσ πζντε (5) 
θμερϊν από τθν παραγγελία.   

5. Οι επιτροπζσ παραλαβισ κα ςυςτακοφν και οριςτοφν από το Δθμοτικό Συμβοφλιο Λζςβου.  

6. Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό υποχρεοφνται να αναφζρουν ςτισ προςφορζσ τουσ τθν χϊρα 
προζλευςθσ και καταςκευισ των ειδϊν  που προςφζρουν. Τα παραπάνω δεν εφαρμόηονται προκειμζνου 
για προϊόντα κοινοτικισ προζλευςθσ. 

 

Παραλαβι των προςφερόμενων αγακών 

1. Σε περίπτωςθ που τα υπό παραλαβι τεμάχια του είδουσ, δεν πλθροφν τουσ όρουσ τθσ προςφοράσ και 

υπάρχουν διαφορζσ και αποκλίςεισ από αυτοφσ, τότε αυτά δεν κα παραλθφκοφν και ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να τα αντικαταςτιςει ι να τα αποκαταςτιςει, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2. Στθν περίπτωςθ δε κατά τθν οποία δεν είναι δυνατι - εφ' όςον απαιτθκεί - θ αντικατάςταςι τουσ με 

άλλα που να πλθροφν επακριβϊσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και τθσ προςφοράσ, ο προμθκευτισ 

κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. Κατά τα λοιπά ιςχφουν τα 

προβλεπόμενα ςτθ περίπτωςθ δ' τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 106 του Ν.4412/2016. Θ Ανακζτουςα 

Αρχι διατθρεί το δικαίωμα πριν τθν παραλαβι να προβεί ςε δειγματολθπτικό ζλεγχο των προσ παράδοςθ 

προϊόντων. 

Αναλυτικά : 

 Οι προμθκευτζσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ προδιαγραφζσ που κζτει θ νομοκεςία και ο 

ΕΦΕΤ. 

 Πλα τα τρόφιμα κα πρζπει να είναι ςυςκευαςμζνα ι να παραδίδονται ςε υλικό ςυςκευαςίασ 

κατάλλθλο για τρόφιμα. 

 Οι προμθκευτζσ κα πρζπει να προςκομίηουν τισ Εκκζςεισ των επικεωρθτϊν των Αρχϊν Ελζγχου αν 

τουσ ηθτθκεί. 

 Θ αρμόδια επιτροπι παραλαβισ επιβάλλεται να ελζγχει τα αναγραφόμενα ςτο Δελτίο Αποςτολισ 

και τισ ενδείξεισ που υπάρχουν επί των ςυςκευαςιϊν των προϊόντων. 

Η Επιτροπι παραλαβισ ζχει ωσ αντικείμενο: 

1. Ζλεγχο τθσ κακαριότθτασ και γενικϊσ τθσ καταλλθλότθτασ των μεταφορικϊν μζςων που 

χρθςιμοποιεί ο προμθκευτισ. 
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2. Ζλεγχο των μακροςκοπικϊν χαρακτθριςτικϊν (οςμι, γεφςθ, όψθ κ.λπ.) κάκε παραγγελμζνου είδουσ 

τροφίμων. 

3. Ζλεγχο ποιότθτασ για τον εάν τθροφνται οι προδιαγραφζσ που ζχουν οριςκεί για το είδοσ. 

 Αν διαπιςτϊςει οποιαδιποτε παράβαςθ ςε ςχζςθ με τα παραπάνω (1-3) θ επιτροπι ζχει το 

δικαίωμα απόρριψθσ των τεμαχίων του είδουσ, οπότε ο προμθκευτισ οφείλει να αντικαταςτιςει 

τα τεμάχια του είδουσ αμζςωσ. Σε άλλθ περίπτωςθ ο Διμοσ Λζςβου ζχει το δικαίωμα να τα 

αγοράςει από το ελεφκερο εμπόριο ςε βάροσ του προμθκευτι. 

 Με κάκε παράδοςθ κα εκδίδονται «δελτία αποςτολισ», κακϊσ και τα αντίςτοιχα 

τιμολόγια, με τισ τιμζσ ςφμφωνα με τθν υποβλθκείςα οικονομικι προςφορά του 

αναδόχου. (ποςοςτό ζκπτωςθσ). 

                                                                                             

 

     Μυτιλινθ ………/……/2018      

 

Συντάχκθκε 
 
 
 
 
 

Κατςιγίνθσ Μικζσ  
 

 

 Θεωρικθκε 
 
 
 
 
 
Βουγιοφκα  Ευςτρατία 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ΄ 

ΠΙΝΑΚΑ «ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ – ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ ΕΙΔΩΝ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ – ΠΡΟΟΡΙΜΟΤ ΕΙΔΩΝ» 
 

Οι ςυνολικζσ ποςότθτεσ των τεμαχίων του είδουσ κα παραδοκοφν ςτθν Κεντρικι Αποκικθ του 
ΤΕΒΑ ςτθν Μυτιλινθ: 
 

Ελαιόλαδο - Εξαιρετικά Ραρκζνο (1 lt)  - CPV - 15411110-6 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ΄ 

ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ         
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ 

ΔΗΜΟ ΛΕΒΟΤ       
Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝ. ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ   
 

Αρικμ. Ρρωτ.    ………….. 
 

ΤΜΒΑΗ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ 

««ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΙΚΗ ΤΛΙΚΗ 
ΤΝΔΡΟΜΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ 2015-

2016» - Κ. . ΛΕΒΟΤ» 
ΤΠΟΕΡΓΟ 3:  «Είδθ Σροφίμων» 

 
Αξία προ Φ.Π.Α. Φ.Π.Α. …%   Αξία με Φ.Π.Α. 

   

 
Στθν Μυτιλινθ ςιμερα τθν  ……/……/…2018, ςτο Δθμαρχείο του Διμου Λζςβου, οδόσ  Ελευκερίου 

Βενιηζλου 13 - 17, μεταξφ αφενόσ του  Δθμάρχου, κου πυρίδωνα Γαλθνοφ που με τθν ιδιότθτά του, 
νόμιμα εκπροςωπεί το Διμο Λζςβου και κα καλείται ςτο εφεξισ "Ανακζτουςα Αρχι" και αφετζρου τθσ 
εταιρείασ/του φυςικοφ προςϊπου «………………………………..», με ζδρα: …………………,  Α.Φ.Μ.: 
…………………….., Δ.Ο.Υ. ………………….., που εκπροςωπείται νόμιμα από τον κ. ………………………….. ΑΔΤ  
…………………, ςφμφωνα με το ΦΕΚ ……………………… τεφχοσ Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε. και κα καλείται εφεξισ 
"Προμθκευτισ",  ςυμφωνικθκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα: 

Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων ζχοντασ υπϋ όψιν του: 

1. Σισ διατάξεισ: 
1. Θ παροφςα διακιρυξθ. 
2. Ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 223/2014 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11θσ 

Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ, όπωσ ιςχφει, ωσ και ο 
ςυμπλθρωματικόσ και οι εφαρμοςτικοί αυτοφ. 

3. Θ Εκτελεςτικι Απόφαςθ (ΕΕ) C(2014) 9803 final τθσ 15θσ Δεκεμβρίου 2014 ςχετικά με τθν ζγκριςθ του 
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ Επιςιτιςτικισ και /ι Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ για ςτιριξθ από το 
Ταμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ του Απόρουσ για τθν Ελλάδα. 

4. Θ υπ. Αρικ. Δ23/οικ.23761/1507/27-5-2015 (ΦΕΚ Β’ 1064/5-6-2015) Υπουργικι Απόφαςθ 
«Ρροςδιοριςμόσ Κοινωνικϊν Συμπράξεων για τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων του Επιχειρθςιακοφ 
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Ρρογράμματοσ I «Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ για το Ταμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ για 
τουσ Απόρουσ (ΤΕΒΑ/FAED)». 

5. Θ υπ’ αρικμ. Δ23/οικ. 45101/3206/12.10.2015 Απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ & 
Τουριςμοφ και Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ «Κατανομι 
προχπολογιςμοφ για τθ χρθματοδοτικι περίοδο 2015−2016, ςτο πλαίςιο του Επιχειρθςιακοφ 
Ρρογράμματοσ Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ», το οποίο χρθματοδοτείται από το 
Ταμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ» (ΦΕΚ Β’ 2205/2015). 

6. Θ υπ’ αρικμ. πρωτ. Δ23/οικ.49681/3647/05.11.2015 Ρρόςκλθςθ με Κωδικό Ρρόςκλθςθσ ΚΣ1/2015-
2016 και Α/Α ΟΡΣ 1150, με τίτλο «Αποκεντρωμζνεσ Ρρομικειεσ Τροφίμων και Βαςικισ Υλικισ 
Συνδρομισ, Διοικθτικζσ Δαπάνεσ και Ραροχι Συνοδευτικϊν Μζτρων 2015-2016». 

7. Ο Νόμοσ 4412/2016( ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων , Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν. 
(Ρροςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει ςιμερα. 

8. Ο Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), «Κϊδικασ Διμων και Κοινοτιτων». 
9. Ο Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-

Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 
10. Ο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/A/2013) «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ 

Διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν υποπαράγραφο ΣΤ 20 του Ρρϊτου Άρκρου του Ν. 4254/2014 
(ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014) και τον Ν.4412/2016. 

11. Θ Υ.Α. Ρ1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)». 

12. O N. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/14) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 

13. Ο Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95) ''Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του Κράτουσ και 
άλλεσ διατάξεισ''. 

14. Ο Ν. 4152/2013 (Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16θσ Φεβρουαρίου 
2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ) τισ διατάξεισ 
τθσ υποπαραγράφου Η5 τθσ παρ. Η. 

15. Θ ΚΥΑ Ρ1/358/27.1.99 (ΦΕΚ 92/Β/10.2.99) όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τθν 
Ρ1/667/29- 3-05 (ΦΕΚ448/Β/7-4-05) & ΡΙ/2570/6-7-07 (ΦΕΚ 1240/Β/19-7-07) Υπουργικζσ αποφάςεισ, 
περί εξαιρζςεωσ προμθκειϊν που πραγματοποιοφνται με ανάδειξθ προμθκευτϊν χορθγθτϊν 
ςφμφωνα με τθν παρ.3γ του άρκρου 2 του Ν.2286/95, από τθν ζνταξι τουσ ςτο Ε.Ρ.Ρ.. 

16. Ο Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19-03-2015) «υκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων μζτρων για τθν αντιμετϊπιςθ 
τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και των Κυβερνθτικϊν Οργάνων και λοιπζσ 
διατάξεισ», (άρκρο 37 Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Συμβάςεων) παρ. 3. 

17. Οι διατάξεισ του άρκρου 4 τθσ από 12-12-2012 Ρράξθσ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου (ΦΕΚ τεφχοσ 
Α'240), που κυρϊκθκε με το Ν.4111/2013(ΦΕΚ τεφχοσ Α' 18). 

18. Ο Ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α'131 28.6.2006, Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ 
διατάξεισ. 

19. Ο Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α'68/20.3.2007) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 
νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ». 

20. Ο Ν. 4281/2014 «Μζτρα Στιριξθσ και ανάπτυξθσ Ελλ. Οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Υπ. Οικ. και 
άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

21. Οι διατάξεισ του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α'/ 13-07-2010) «Ενίςχυςθ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
«Ρρόγραμμα Διαφγεια». 
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22. Οι διατάξεισ του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων», όπωσ τροποποιικθκε με 
το άρκρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012). 

23. Θ ΚΥΑ Ρ1/2380 «φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων ...» (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-2012). 

24. Οι διατάξεισ του Ν. 4038/2012 ΦΕΚ 14 (τεφχοσ Α) άρκρο 10, με το οποίο τροποποιικθκε το άρκρο 11 
του Ν. 4013/2011. 

25. Ο Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και 
Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του Ρ.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ. 

26. Θ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «φκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ». 

27. Θ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)». 

28. Ο Ν. 2741/99, άρκρο 8, περ. 6β ("Ενιαίοσ Φορζασ Ελζγχου Τροφίμων άλλεσ ρυκμίςεισ κεμάτων 
αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και λοιπζσ διατάξεισ"). 

29. Οι διατάξεισ του Κ.Τ.Ρ. και τθσ Κ.Υ.Α. 15523/2006 «Αναγκαία ςυμπλθρωματικά μζτρα εφαρμογισ των 
Κανονιςμϊν (ΕΚ) υπ’ αρικμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιςθ τθσ Οδθγίασ 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου». 

30. Θ υπ’ αρικμ. 1039 / 20-5-2016 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Ρράξθσ με Τίτλο ««ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ 
ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΘΣ ΥΛΙΚΘΣ ΣΥΝΔΟΜΘΣ, ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘ 
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΩΝ 2015-2016» - Κ. Σ. ΛΕΣΒΟΥ» & με Κωδικό ΟΡΣ 5000170 ςτο Επιχειρθςιακό 
Ρρόγραμμα ««Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ» του Ταμείου Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ 
τουσ Απόρουσ (ΤΕΒΑ) 2014-2020».  

31. Θ υπ’ αρικμ. 1055/2017 - 21-11-2017 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Ρρόνοιασ με Θζμα: 
Τροποποίθςθ των Ρράξεων τθσ Ρρόςκλθςθσ με Τίτλο: Αποκεντρωμζνεσ Ρρομικειεσ Τροφίμων & 
Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ, Διοικθτικζσ Δαπάνεσ και Ραροχι Συνοδευτικϊν Μζτρων 2015-2016».  

32. Θ υπ’ αρικμ. 897 / 2-8-2018 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Ρρόνοιασ με Θζμα: Τροποποίθςθ των 
Ρράξεων τθσ Ρρόςκλθςθσ με τίτλο: «ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΕΣ ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ ΤΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΘΣ 
ΥΛΙΚΘΣ ΣΥΝΔΟΜΘΣ, ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ ΚΑΙ ΡΑΟΧΘ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΩΝ 2015-2016» ςτο 
Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα «Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Υλικισ Συνδρομισ 
για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020».  

33. Θ υπ. αρικ. 362/2016 Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου Λζςβου περί αποδοχισ τθσ Απόφαςθσ 
Ζνταξθσ. 

34. Θ υπ. Αρικ. xx/2018 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου για τθν ζγκριςθ διενζργειασ προμικειασ.  
35. Θ υπ. αρικ. xx/2018 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί Ζγκριςθσ δαπάνθσ και διάκεςθσ 

πίςτωςθσ - Ζγκριςθσ Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν και Κακοριςμόσ Πρων Διακιρυξθσ ανοιχτοφ 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ προμθκευτϊν.  

36. Θ υπ’ αρικ. πρωτ. ………………………. ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ του ΕΡ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ επί 
του ςχεδίου διακιρυξθσ. 
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37. Τισ διατάξεισ του Ν. 4555/2018 Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ – 
Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ – Ενίςχυςθ τθσ Συμμετοχισ – Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και 
αναπτυξιακισ λειτουργίασ των ΟΤΑ *Ρρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΘΣ Ι»+ 

38. Κάκε άλλθ ιςχφουςα διάταξθ  

2. Τα λοιπά έγγραφα: 
 Τθν αρικμ.  ……………………/2018 (ΑΔΑ: ………………………..) Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου του Διμου 

Λζςβου «Συγκρότθςθ Επιτροπϊν Διενζργειασ Διαγωνιςμϊν Ρρομθκειϊν & Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν»  

 Τθν αρικμ. ……………………………../2018 (ΑΔΑ: ……………………………..) Απόφαςθ Δθμοτικοφ Συμβουλίου 
του Διμου Λζςβου  «Συγκρότθςθ Επιτροπϊν Ραραλαβισ Ρρομθκειϊν» 

 Το από …/.../2018 Πρωτογενζσ Αίτθμα με ΑΔΑΜ: ............. 
 Τθν από ……/……/2018  Μελζτθ του Διμου Λζςβου 
 Τθν αρικμ. .../2018 (ΑΔΑ: …) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ  «ζγκριςθ  τεχνικϊν προδιαγραφϊν -

ζγκριςθ δαπανϊν και διάκεςθ πιςτϊςεων - κακοριςμόσ όρων διακιρυξθσ».     
 Τθν αρικμ. ..…../../../2018 Διακιρυξθ του Δθμάρχου με ΑΔΑΜ: .................. 
 Τθν αρκμ. …./2018 Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Λζςβου «Συγκρότθςθ Επιτροπισ  

Διενζργειασ Θλεκτρονικϊν Διαγωνιςμϊν Ρρομθκειϊν και Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν»  
 Το από ../..-..-2018 Ρρακτικό Νο 1 «Διενζργειασ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ»  τθσ Επιτροπισ 

Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ. 
 Το από ../..-..-2018 Ρρακτικό Νο 2  «Αποςφράγιςθ & Αξιολόγθςθσ Οικονομικϊν Ρροςφορϊν» τθσ 

Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ. 
 Το από   .../..-..-2018 Ρρακτικό Νο 3 «Αποςφράγιςθ & Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν Κατακφρωςθσ»  τθσ 

Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ. 
 Τθν αρικμ. …../2018  (ΑΔΑ: …) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Λζςβου «Ζγκριςθ 

Ρρακτικϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ διαγωνιςμοφ – κατακφρωςθ αποτελζςματοσ διαγωνιςμοφ»,   
κακϊσ και τθν αρικμ. …../……/..-..-2018 όμοια τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ  Αιγαίου 

 Τθν οικονομικι προςφορά τ..      ………………………….. 
 Τθν αρικμ. ……/..-..-2018 Ανακοίνωςθ Κατακφρωςθσ τθσ Ρρομικειασ. 

 
 

Ανακζτει 

ςτον Ρρομθκευτι και ο Ρρομθκευτισ αναλαμβάνει τθν προμικεια των ειδϊν βαςικισ υλικισ ςυνδρομισ 
του Παραρτιματοσ Α’  τθσ παροφςθσ, ςτον  τόπο παράδοςθσ που αναφζρεται ςτθν προκιρυξθ, με τουσ 
ακόλουκουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ: 

 

Άρκρο  1 -  Κείμενα και ςτοιχεία που ςυνοδεφουν τθν ςφμβαςθ 

1.1 Θ ςφμβαςθ διζπεται από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ……/2018 του διαγωνιςμοφ και τθν προςφορά 
του προμθκευτι, που κατακυρϊκθκε ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ ………/2018 τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 
του Διμου Λζςβου. 

1.2 Τα κείμενα και τα ςτοιχεία που αναφζρονται παραπάνω κακϊσ και τα παραρτιματα, κεωροφνται 
αναπόςπαςτα μζρθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και αποτελοφν με αυτιν ενιαίο ςφνολο. 

1.3 Το κείμενο τθσ Σφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο ςτθρίηεται, εκτόσ κατάδθλων 
ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. Για κζματα που δεν ρυκμίηονται ρθτά από τθ Σφμβαςθ και τα παραρτιματά 
αυτισ ι ςε περίπτωςθ που ανακφψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι αυτισ, για τθν ερμθνεία τθσ 
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λαμβάνονται υπόψθ κατά ςειρά θ αρικμ. ………./2018 Διακιρυξθ, θ απόφαςθ κατακφρωςθσ και θ 
οικονομικι και τεχνικι προςφορά του Αναδόχου. 

 

Άρκρο 2 – Είδθ – ποςότθτα – τιμζσ 

ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΞΙΑ 

Ελαιόλαδο - Εξαιρετικά Παρθζνο (1 lt) Τεμάχιο    

ΦΠΑ   

ΤΝΟΛΟ   

 

2.2 Ο τόποσ προοριςμοφ των ειδϊν φαίνονται ςτο ςυνθμμζνο ς' αυτι τθ ςφμβαςθ Παράρτθμα Β΄. 

2.3 Το ςφνολο του ποςοφ που κα καταβλθκεί ςτον προμθκευτι για τθν εκπλιρωςθ όλων των 
υποχρεϊςεϊν του, που απορρζουν από αυτι τθ ςφμβαςθ, ανζρχεται ςε ………………………… ευρϊ πλζον 
ΦΡΑ ………………ευρϊ. 

Άρκρο 3 – Χρθματοδότθςθ 

Θ ςυνολικι δαπάνθ είναι…………………………………………….  (………………. €) χωρίσ το ΦΡΑ, ιτοι:   
…………………………………………………… (……………………… €) ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. και κα βαρφνει 
τον Κ.Α……………….. του προχπολογιςμοφ του Διμου του οικονομικοφ ζτουσ 2018. 

Το ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Σαμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ  (Σ.Ε.Β.Α.).  
Το ςφνολο των δαπανϊν του Ζργου κα βαρφνουν τισ πιςτϊςεισ του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 
και ςυγκεκριμζνα τον Κωδικό Συλλογικισ Απόφαςθσ: Ε0938 /Κωδικόσ Ρράξθσ ΣΑ (Κωδικόσ Ενάρικμου): 
2016ΣΕ09380033. 
 

Άρκρο 4 - Προζλευςθ των ειδών – Προδιαγραφζσ 

4.1 Τα είδθ που κα προμθκεφςει ο Ρρομθκευτισ κα είναι προζλευςθσ και παραςκευισ του αντίςτοιχου 
εργοςταςίου / εργοςταςίων , όπωσ φαίνονται ςτο ςυνθμμζνο, ςε αυτι τθ ςφμβαςθ, Παράρτθμα Γ΄. 

4.2 Τα υπό προμικεια είδθ κα πλθροφν τισ προδιαγραφζσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ του 
Διαγωνιςμοφ. Σε περίπτωςθ διαφορϊν μεταξφ των προδιαγραφϊν τθσ διακιρυξθσ και των προδιαγραφϊν 
τθσ τεχνικισ προςφοράσ, υπεριςχφει θ τεχνικι προςφορά βάςει τθσ οποίασ ζχει γίνει θ τεχνικι 
αξιολόγθςθ.   

Άρκρο 5 – Διάρκεια ςφμβαςθσ  

Από τθν υπογραφι τθσ και μζχρι τισ 20/12/2019. 

 

Θ παράδοςθ κα γίνει τμθματικά από τθν επόμενθ θμζρα υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τθ λιξθ 

αυτισ, ςφμφωνα με τον παρακάτω Ρίνακα Τμθματικισ Ραράδοςθσ των Ειδϊν (ο οποίοσ δφναται να 

ανακεωρθκεί ανάλογα με τισ ανάγκεσ του ζργου κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και 

αποδοχισ αυτοφ του Αιτιματοσ από τον Ρρομθκευτι). 
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α/α Ομάδα Είδοσ 

Παράδοςθ 

Μάρτιοσ 

2019 

Παράδοςθ 

Μάιοσ 

2019 

Παράδοςθ 

Ιοφλιοσ 

2019 

Παράδοςθ 

επτζμβριοσ 

2019 

Α.1 Α’ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
Ελαιόλαδο - Εξαιρετικά 

Ραρκζνο (1 lt) 
χ χ χ χ 

 

 

Άρκρο 6 – Προκεςμίεσ 

Τρόποσ Ραράδοςθσ: Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ  από τθν υπθρεςία και 

εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν παραγγελία.  

Τρόποσ Ραραλαβισ: Θ παραλαβι τθσ προμικειασ κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ του 

Διμου Λζςβου. 

Θ οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι κα γίνει το πολφ εντόσ 10 θμερϊν από τθν άφιξθ των ειδϊν 

ςτον τόπο προοριςμοφ του παραρτιματοσ Γ' τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ. 

Το ςφνολο των ποςοτιτων μπορεί κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ να αυξθκεί  μζχρι ποςοςτοφ 15% 

εντόσ του προχπολογιςμοφ ι να μειωκεί κατά ποςοςτό μζχρι 50% των ποςοτιτων όπωσ προςδιορίηονται 

ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ Α. Για οποιαδιποτε μείωςθ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ απαιτείται θ ςυναίνεςθ του 

αναδόχου. 

Οι Επιτροπζσ Ραραλαβισ ζχουν ςυςτακεί  ςφμφωνα με τθν με αρικμό ……./……….. απόφαςθ Δθμοτικοφ 

Συμβουλίου.  

Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται εντόσ τθσ Αποκικθσ ΤΕΒΑ του Διμου Λζςβου 

Αν δεν τθρθκοφν οι παραπάνω προκεςμίεσ, επιβάλλονται ςτον Ρρομθκευτι οι κυρϊςεισ που 
προβλζπονται από τθ Διακιρυξθ και υφιςτάμενο εν ιςχφ νομικό πλαίςιο. 

Άρκρο 7 - Ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι 

Θ ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν κα γίνει από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ που ςυνεςτικθ με 
τθν υπ. αρικμ …../2018 Απόφαςθ Δ.Σ.   

Ο Ρρομθκευτισ ζχει τθν ευκφνθ των ειδϊν που αποςτζλλει μζχρι τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι 
παραλαβι τουσ. 

Άρκρο 8 - Πλθρωμζσ – κρατιςεισ 

Θ ςυμβατικι αξία των ειδϊν κα πλθρϊνεται ςτον προμθκευτι τμθματικά, μετά τθν εκάςτοτε παραλαβι 

τουσ, με τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ, που κα ςυνοδεφεται από τα νόμιμα 

δικαιολογθτικά. 

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ κάκε παράδοςθσ, κα γίνεται τμθματικά μετά τθν υποβολι των τιμολογίων και αφοφ 

υπογραφοφν τα ςχετικά πρωτόκολλα ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ από τθν αρμόδια Επιτροπι. 

Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του ςυμβαςιοφχου κακυςτεριςει από τθν ανακζτουςα αρχι τριάντα (30) 

θμερολογιακζσ θμζρεσ μετά τθν θμερομθνία παραλαβισ από αυτιν του τιμολογίου ι άλλου ιςοδφναμου 

για πλθρωμι εγγράφου, τότε θ ανακζτουςα αρχι (οφειλζτθσ), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 

υποπαραγράφου Η5 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 
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2011/7 τθσ 16θσ Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ 

εμπορικζσ ςυναλλαγζσ), κακίςταται υπεριμεροσ και οφείλει τόκουσ χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον 

ςυμβαςιοφχο. 

Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ και φόρουσ που ορίηονται από το Νόμο. 

 

Άρκρο 9- Λοιποί όροι 

9.1 Κάκε διαφωνία ι διαφορά που τυχόν κα προκφψει μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του 
Ρρομθκευτι κα λφνεται από τα κακϋ φλθ αρμόδια Δικαςτιρια τθσ Μυτιλινθσ, ςφμφωνα με το ελλθνικό 
ουςιαςτικό και δικονομικό δίκαιο. 

9.2 Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κατατζκθκε από τον Ρρομθκευτι εγγυθτικι 
επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ φψουσ 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ Φ.Ρ.Α, με ςτοιχεία 
……………………. ποςοφ ………… €, θμερομθνία ζκδοςθσ ……………. τθσ Σράπεηασ ……………...   

9.3 Ο Ρρομθκευτισ οφείλει να τθρεί τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ 
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίου, που απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α’ του Ν.4412/2016. Θ 
τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και από τισ λοιπζσ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που 
ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

9.3 Το κείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ αφοφ αναγνϊςκθκε και ςυμφωνικθκε, υπογράφεται νόμιμα και 
από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ ςε τρία (3) όμοια πρωτότυπα το κακζνα. Από αυτά τα δφο (2) 
κατατζκθκαν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και ζνα (1) πιρε ο Ρρομθκευτισ. 

 
ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
      Για τον Διμο Λζςβου                                                                           Για τον Προμθκευτι 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ε΄- ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ 

 
1. Τπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ υμμετοχισ 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 

ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Θμερομθνία ζκδοςθσ: …………………………….. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1)............................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα2) ......................................... 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ  

μζχρι του ποςοφ των ευρϊ  …………………………4 υπζρ του  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

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

                                                 
1
  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

2
  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

3
  Τν ύςνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο θαζνξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο ζε ζπγθεθξηκέλν 

ρξεκαηηθό πνζό θαη δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο πξνεθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο. Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο 

θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθώο. Σην πνζό δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. 
4
   ν.π. ππνζ. 3. 
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β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

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

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................…………………………………..5  

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,  

για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... 

Διακιρυξθ/Ρρόςκλθςθ/ Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ .....................................................6 τθσ/του 

(Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντοσ φορζα), για τθν ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

“(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α τμιμα/τα ...............7  

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 

του/τθσ (υπζρ ου η εγγφηςη) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 

μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 

ςε ....................θμζρεσ 8 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………………………………………….. 9.  

ι 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 

μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ 

μασ.  

                                                 
5
  Συμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 

6
  Σπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνο πξνκήζεηα αγαζώλ /  ππεξεζηώλ, θιπ.  

7
 Εθόζνλ ε εγγπεηηθή επηζηνιή αθνξά ζε πξνζθνξά ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο 

Δηαθήξπμεο/Πξόζθιεζεο/Πξόζθιεζεο Εθδήισζεο Ελδηαθέξνληνο, ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηα έγγξαθα ηεο 

ζύκβαζεο, ζπκπιεξώλεηαη ν αύμσλ αξηζκόο ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ηκεκάησλ γηα ην/α νπνίν/α ππνβάιιεηαη πξνζθνξά.  
8
  Να νξηζηεί ν ρξόλνο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

9
  ΣΘΜΕΙΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ: Ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον κατά τριάντα (30) 

θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  
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Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 

επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο ... τθσ 

Διακιρυξθσ/Ρρόςκλθςθσ/Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό 

αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.  

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και 

το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε10. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν 

Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ 

Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 

εγγυθτικι επιςτολι. 
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2. Τπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ 

Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ 

ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)  

Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 

Ρροσ: (Ρλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα1)................................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα)2................................ 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ3. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

ευρϊ………………………………………………………………………..4 

υπζρ του:  

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) ................... 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) .................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα 

τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) 

                                                 
1
  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

2
  Όπσο νξίδεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

3
  Οινγξάθσο θαη ζε παξέλζεζε αξηζκεηηθώο. Σην πνζό δελ ππνινγίδεηαη ν ΦΠΑ. 

4
  Όπσο ππνζεκείσζε 3. 
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ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, 

για τθν καλι εκτζλεςθ του/ων τμιματοσ/των ..5/ τθσ υπ αρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλοσ ςύμβαςησ)”, 

ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ / Ρρόςκλθςθ / Ρρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ 

Ενδιαφζροντοσ 6 ........................... τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ φορζα). 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 

μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 

ςε ....….    θμζρεσ7 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ............... (αν προβλζπεται οριςμζνοσ χρόνοσ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

ι μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να 

κεωριςουμε τθν Τράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και 

το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

 
                                                 
5
  Εθόζνλ αθνξά αλάζεζε ζε ηκήκαηα ζπκπιεξώλεηαη ν α/α ηνπ/σλ ηκήκαηνο/ησλ γηα ηα νπνία ππνγξάθεηαη ε 

ζρεηηθή ζύκβαζε. 

6
  Σπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ πξνο πξνκήζεηα αγαζώλ / ππεξεζηώλ. 

7
  Να νξηζηεί ν ρξόλνο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.  

9
  Ο κακοριςμόσ ανωτάτου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν 

Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ'αρικ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαςθ του Υπουργοφ 

Οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 

εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σ΄ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
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Ομάδα Α: Ελαιόλαδο 

α/α Είδοσ Περιγραφι 
Χώρα 

Προζλευςθσ 

Μάρκα 

Προϊόντοσ όπωσ 

αναφζρεται επί 

τθσ ςυςκευαςίασ 

Λοιπά 

1 Ελαιόλαδο - 
Εξαιρετικά 

Ραρκζνο (1 lt) 

    

                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 

Ο προςφζρων 
 
 

(Σφραγίδα και υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ζ΄ 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 

Τθσ επιχείρθςθσ ……………………………………………..……………, ζδρα …………………………..…...., οδόσ 
……………………………., αρικμόσ ………..…, τθλζφωνο …………….…………., fax …………..…….. 

 

α/α Είδοσ Ποςοςτό ζκπτωςθσ Σιμι ςε Ευρώ 

Α Ομάδα Α’ - Ελαιόλαδο Αρικμθτικώσ Ολογράφωσ Αρικμθτικώσ 

1 Ελαιόλαδο - Εξαιρετικά Ραρκζνο (1 lt)    

ΤΝΟΛΟ  

 

ΤΟΡΟΣ……………………………………….. 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ………………………….. 

 

Ο ΡΟΣΦΕΟΝ………………………… 


