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ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΝΩΗ 
Σαμείο Δσρωπαϊκής Βοήθειας 

προς τοσς Απόροσς 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 
ΔΗΜΟ  ΜΤΣΙΛΗΝΗ 
Δ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 
ΠΑΙΔΕΙΑ & ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
 
 
 

Μ Ε Λ Ε Σ Η -ΑΡΙΘΜ. 20/2019 
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ 

«ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΙΚΗ ΤΛΙΚΗ ΤΝΔΡΟΜΗ,ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ 

ΔΑΠΑΝΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ 2015-2016» - Κ. . ΛΕΒΟΤ»  

ΤΠΟΕΡΓΟ 3:  «Είδθ Σροφίμων 2015-2016» (Γάλα Εβαπορζ-Φζτα ΠΟΠ-Γραβιζρα ΠΟΠ) 

 

    
 
 
 
 
 
 

 
υνθμμζνα: 
Σεχνικι Ζκκεςθ 
Παράρτθμα Α’ - Πίνακασ Ποςοτιτων - Ενδεικτικόσ Προχπ/ςμόσ 
Παράρτθμα Β’ – Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ – Ειδικοί Όροι 
Παράρτθμα Γ’ – χζδιο φμβαςθσ  
Παράρτθμα Δ’ – Τποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 
Παράρτθμα Ε’ – Τπόδειγμα Σεχνικισ Προςφοράσ 
Παράρτθμα Σ’ – Σιμολόγιο Προςφοράσ 

CPV: 15511600-9 / 15542300-2 / 15540000-5 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

41.100,00 € χωρίσ το ΦΠΑ 

44.799,00 € Με ΦΠΑ (9%) 
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Ι. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
O Διμοσ Μυτιλινθσ (ωσ κακολικόσ διάδοχοσ του Διμου Λζςβου) είναι Επικεφαλισ Εταίροσ / 

Δικαιοφχοσ τθσ Κοινωνικισ φμπραξθσ τθσ Π.Ε. Λζςβου (No_51). Ωσ Δικαιοφχοσ τθσ Πράξθσ 

««ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΕ ΠΡΟΜΘΘΕΙΕ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΙΚΘ ΤΛΙΚΘ ΤΝΔΡΟΜΘ, ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΕ 

ΔΑΠΑΝΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘ ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ 2015-2016» - Κ. . ΛΕΒΟΤ»  υλοποιεί το 

Τποζργο 3: «ΕΙΔΘ ΣΡΟΦΙΜΩΝ 2015-2016». 

 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

Σο Τποζργο 3 αφορά τθν προμικεια ειδϊν τροφίμων και ςυγκεκριμζνα των ειδϊν: 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΣΡΗΗ 
ΠΟΟΣΗΣΑ 

Α' ΕΙΔΘ 
ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ 

υμπυκνωμζνο Γάλα Εβαπορζ (ςυςκευαςία 410 ml) Σεμάχιο 3.750 

Φζτα ΠΟΠ (ςυςκευαςία  1kg) Σεμάχιο 2.100 

Γραβιζρα ΠΟΠ (ςυςκευαςία 1kg) Σεμάχιο 2.100 

 

Θ δαπάνθ κα βαρφνει τον Κ.Α:15.6473.0005 του προχπολογιςμοφ του Διμου Μυτιλινθσ οικον. 
ζτουσ 2020. Σο ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Σαμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ για τουσ 
Απόρουσ (Σ.Ε.Β.Α.). 
Σο ςφνολο των δαπανϊν του Ζργου κα βαρφνουν τισ πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ Δθμοςίων 
Επενδφςεων και ςυγκεκριμζνα τον Κωδικό υλλογικισ Απόφαςθσ: Ε0938 Κωδικόσ Πράξθσ Α 
(Κωδικόσ Ενάρικμου): 2016Ε09380033. 
 

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

Κριτιριο κατακφρωςθσ: Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ για το ςφνολο των ποςοτιτων όλων των 
ειδϊν. Θ προςφορά κα υποβλθκεί: ςε ποςοςτό ζκπτωςθσ (επί τοισ εκατό) επί τθσ Σιμισ 
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Αναφοράσ του Ενδεικτικοφ Προχπολογιςμοφ για το ςφνολο των ποςοτιτων όλων των ειδϊν. 
Προςφορά για τμιμα των ποςοτιτων των ειδϊν τθσ προμικειασ δεν κα γίνεται αποδεκτι και κα 
απορρίπτεται. 
Η τιμολόγθςθ κα πραγματοποιείται ςφμφωνα με το κατακυρωκζν ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τθσ 
μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ του είδουσ κατά τθν παράδοςθ, όπωσ αυτι προκφπτει από το 
εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ των τιμϊν τθσ Περιφζρειασ Β. Αιγαίου, ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ του άρκρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33 Α'). 
Σα προςφερόμενα ποςοςτά ζκπτωςθσ  κα  παραμζνουν ςτακερά  κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ. 
 
Χρόνοσ Παράδοςθσ: 
Θ παράδοςθ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνεται εντόσ 5 εργάςιμων θμερϊν από τθν ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ, και ςφμφωνα τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 κακϊσ και τουσ τυχόν 
ειδικοφσ όρουσ που κα περιλθφκοφν ςτθν ςφμβαςθ. 
Ο τόποσ παράδοςθσ των Ειδϊν είναι θ Κεντρικι Αποκικθ του ΣΕΒΑ του Διμου Μυτιλινθσ ςτθ 
Μυτιλινθ. Θ παράδοςθ κα πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί εντόσ δφο (2) μθνϊν για το ςφνολο των 
υπό προμικεια ειδϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 

Σρόποσ Παράδοςθσ: Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ  από τθν 

υπθρεςία και εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν παραγγελία.  

 

Σρόποσ Παραλαβισ: Θ παραλαβι τθσ προμικειασ κα γίνει από τθν αρμόδια επιτροπι 

παραλαβισ, του Διμου Μυτιλινθσ. 

 

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

ειδϊν ςτον τόπο προοριςμοφ των. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΟΣΗΣΩΝ – ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
 

Ι. ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΟΣΗΣΩΝ   

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

ΟΜΑΔ
Α 

ΕΙΔΟ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ

 

ΠΟΟΣΗΣ
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ΜΟΝΑΔΟ

 

ΚΟΣΟ 
ΑΝΕΤ 
ΦΠΑ 

ΦΠΑ 
9% 
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Ο 
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ΜΕ ΦΠΑ 
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Λ
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υμπυκνωμζνο 
Γάλα Εβαπορζ 
(ςυςκευαςία 

410 ml) 

Σεμάχιο 3.750 0,60 € 
2.250,00 

€ 
202,50 

€ 
2.452,50 

€ 

Φζτα ΠΟΠ 
(ςυςκευαςία  

1kg) 
Σεμάχιο 2.100 9,00 € 

18.900,0
0 € 

1.701,0
0 € 

20.601,00 
€ 

Γραβιζρα 
ΠΟΠ(ςυςκευαςί

α 1kg) 
Σεμάχιο 2.100 9,50 € 

19.950,0
0 € 

1.795,5
0 € 

21.745,50 
€ 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΟΜΑΔΑ Α' ΑΝΕΤ ΦΠΑ 41.100,00 € 

ΤΝΟΛΙΚΟ  ΦΠΑ (9%) 3.699,00 € 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΟΜΑΔΑ Α' ΜΕ ΦΠΑ 44.799,00 € 

 

Μυτιλινθ 30/12/2019 

υντάχκθκε 
 
 

Κατςιγίνθσ Μικζσ 

 

Θεωρικθκε 
 
 

Βουγιοφκα Ευςτρατία 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Βϋ 

ΣΕΧΝΙΚΕ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Σα προαναφερόμενα υπό προμικεια είδθ του ΠΑΡΑΡΣΘΜΑΣΟ Αϋ κα πρζπει να πλθροφν τισ 
Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ Δ/ξθσ. 
Απαιτείται, θ ςυνυποβολι πλιρουσ θλεκτρονικοφ εγγράφου Σεχνικισ Προςφοράσ ψθφιακά 
υπογραμμζνου. 
Ο προμθκευτισ λαμβάνει γνϊςθ των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν (Σ.Π.) και δεςμεφεται ότι κα 
ςυμμορφϊνεται με όλουσ τουσ όρουσ τθσ Σεχνικισ Προδιαγραφισ των υπό προμικεια ειδϊν, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται λεπτομερϊσ ςτο ςυνθμμζνο αρχείο Θεωρθμζνθ Σ.Π.  και αποτελοφν 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Διακιρυξθσ. Οι όροι των Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν είναι απαράβατοι.  
Σα είδθ πρζπει να είναι Α' ποιότθτασ, προϊόντα εγκεκριμζνων εταιριϊν ευρείασ κατανάλωςθσ με 
τισ ανάλογεσ πιςτοποιιςεισ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ του Κϊδικα 
Σροφίμων και Ποτϊν και Αντικειμζνων κοινισ χριςεωσ, κακϊσ και τισ Τγειονομικζσ και 
Κτθνιατρικζσ διατάξεισ αποκλειόμενθσ απολφτωσ τθσ προμικειασ κατϊτερθσ ποιότθτασ. 
Θ ςυςκευαςία των υπό προμικεια ειδϊν πρζπει να είναι κατάλλθλθ για τρόφιμα ςφμφωνα με 
τθν κείμενθ νομοκεςία. 
Θ ςυντιρθςθ και θ διακίνθςθ των προϊόντων να τθρεί τισ διατάξεισ του Π.Δ 203/98 και τισ οδθγίεσ 
του ΕΦΕΣ περί μεταφοράσ τροφίμων. 
Θ μεταφορά των προϊόντων πρζπει να πλθροί τουσ όρουσ του «Κϊδικα Σροφίμων και Ποτϊν» και 
τισ ιςχφουςεσ Τγειονομικζσ Διατάξεισ. 
Ο προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ αντικατάςταςθσ προϊόντων που πλθςιάηουν τθν 
θμερομθνία λιξθσ τουσ και δεν ζχουν ακόμθ χρθςιμοποιθκεί. 

 
Γενικζσ Παρατθριςεισ – Προδιαγραφζσ: 

Σα προσ προμικεια είδθ: 

 Θα πρζπει να βρίςκεται ςτισ ςυνικεισ ςυςκευαςίεσ του εμπορίου. 

 Θα πρζπει να είναι κατάλλθλο και αςφαλζσ.  

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

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

 ΕΠΙΗΜΑΝΗ 
τθν εξωτερικι επιφάνεια τόςο των χαρτοκιβωτίων ςτα οποία κα μεταφζρονται τα είδθ, όςο και 
ςτισ ςυςκευαςίεσ των ειδϊν κα πρζπει να υπάρχει επιςιμανςθ με τα παρακάτω τουλάχιςτον 
ςτοιχεία: 
 Ο πλιρθσ Σίτλοσ τθσ Πράξθσ 
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 Ο πλιρθσ τίτλοσ του Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ και του Σαμείου (ΣΕΒΑ) το οποίο 
χρθματοδοτεί τθ Πράξθ 

 Σο είδοσ του τροφίμου: (π.χ.) «Γάλα Εβαπορζ (410ml)» 
 Θ φράςθ ‘‘Ανάλωςθ μζχρι (Θμζρα/ Μινασ/Ζτοσ)’’ 
 Ζνδειξθ ςχετικι με τθν αναγνϊριςθ τθσ παρτίδασ παραγωγισ ι ςυςκευαςίασ. 
 Θ επωνυμία του καταςκευαςτι.  
 Ο αρικμόσ των ςυςκευαςιϊν που περιζχονται (ςτο χαρτοκιβϊτιο).  
 Θ φράςθ «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΔΕΝ ΕΠΙΣΡΕΠΕΣΑΙ Η ΠΩΛΗΗ». 
 Ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ Ειδϊν: 

Είδοσ Σεχνικι Προδιαγραφι 

Γάλα Εβαπορζ (410 ml) 

 υςκευαςία: 

Σεμάχιο 410 ml 

 Χαρακτθριςτικά: 

υμπυκνωμζνο γάλα (εβαπορζ) είναι ζνα είδοσ μθ ηαχαροφχου 
ςυμπυκνωμζνου γάλακτοσ, μερικά αφυδατωμζνου, του οποίου θ 
κατά βάροσ περιεκτικότθτα ςε λιπαρά είναι τουλάχιςτον 7,5% και ςε 
ολικό ςτερεό υπόλειμμα γάλακτοσ τουλάχιςτον 25% (Οδθγία 
2001/114/ΕΚ, όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, ΚΣΠ άρκρο 80α). 
Σο ςυμπυκνωμζνο γάλα πρζπει να ζχει παραχκεί ςφμφωνα με τθ 
νομοκεςία περί υγιεινισ τροφίμων (Καν. 852/2004 & Κανο.853/2004) 
και να ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με το άρκρο 80α του ΚΣΠ, ςτο οποίο 
περιγράφονται οι προδιαγραφζσ του ςυμπυκνωμζνου γάλακτοσ. Σο 
ςυμπυκνωμζνο γάλα κα πρζπει να ζχει χρόνο ελάχιςτθσ 
διατθρθςιμότθτασ 12 μθνϊν τουλάχιςτον από τθν θμερομθνία 
παραλαβισ του. Σα φυςικοχθμικά χαρακτθριςτικά του 
ςυμπυκνωμζνου γάλακτοσ (ολικι οξφτθτα, pH, χρωςτικζσ, πρόςκετα, 
προςκικθ βιταμινϊν κ.λ.π.), κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ 
απαιτιςεισ τθσ κείμενθσ ενωςιακισ και εκνικισ νομοκεςίασ. Σο 
ςυμπυκνωμζνο γάλα κα πρζπει να ςυμμορφϊνεται με τισ διατάξεισ 
τθσ ενωςιακισ νομοκεςίασ περί επιμολυντϊν (π.χ. υπολείμματα 
φυτοπροςτατευτικϊν ουςιϊν, κατάλοιπα κτθνιατρικϊν προϊόντων 
και αντιμικροβιακϊν παραγόντων, βαρζα μζταλλα, καςςίτεροσ, 
διοξίνεσ, μυκοτοξίνεσ κ.ά.). Σο προϊόν πρζπει να ςυμμορφϊνεται με 
τισ διατάξεισ τθσ Ενωςιακισ Νομοκεςίασ ωσ προσ τα μικροβιολογικά 
κριτιρια αςφάλειασ ςχετικά με τθν L.monocytogenes (Κανονιςμόσ 
(ΕΚ) 2073/2005). Σο ςυμπυκνωμζνο γάλα κα πρζπει να είναι 
ςυςκευαςμζνο ςε λευκοςιδθρά δοχεία με κακαρό περιεχομζνου 
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περίπου 400ml, κατάλλθλα για επαφι με τρόφιμα ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ τθσ ενωςιακισ (Κανονιςμόσ (ΕΚ) 1935/2004) και εκνικισ 
νομοκεςίασ (Κ.Σ.Π.) και ςφμφωνα με τθν Ορκι Βιομθχανικι 
Πρακτικι. Θ εξωτερικι και εςωτερικι επιφάνεια των λευκοςιδθρϊν 
δοχείων, κακϊσ και οι πλάγιεσ ραφζσ τουσ κα φζρουν οργανικό 
επίχριςμα, κατάλλθλο για επαφι με τρόφιμα και ςφμφωνα με τθν 
Ορκι Βιομθχανικι Πρακτικι. Σα λευκοςιδθρά δοχεία κα φζρουν 
ςφςτθμα εφκολου ανοίγματοσ. Θ ςυςκευαςία κα πρζπει να είναι 
ακζραια (χωρίσ χτυπιματα και παραμορφϊςεισ) και να μθν 
παρουςιάηει διαρροζσ. 

Φζτα ΠΟΠ (1 kg) 

 υςκευαςία: 

Σεμάχιο 1 kg 

 Χαρακτθριςτικά: 
Θ Φζτα  κα πρζπει 

---  Να είναι Α’ ποιότθτασ, κατθγορίασ προζλευςθσ ΠΟΠ ςφμφωνα με 

τθν ΤΑ313027/14-1-1994/ΦΕΚ Β 8/11-1-1994 και ΤΑ379115/19-7-

2000/ΦΕΚ Β 949/31-7-2000 και Καν. (ΕΟΚ) αρικ.1107/1996 L 

148/21.06.96) και Καν.(ΕΚ) αρικ.1509/2000 (L 174/13.07.00).  

--- Θα πρζπει να αναγράφονται ςτθ ςυςκευαςία οι ακόλουκεσ 

ενδείξεισ: α) το όνομα του προϊόντοσ, β) προςτατευμζνθ ονομαςία 

προζλευςθσ (ΠΟΠ - Μυτιλινθσ), γ) θ επωνυμία και θ ζδρα του 

παραγωγοφ - ςυςκευαςτι, δ) το βάροσ του περιεχομζνου, ε) θ 

θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ. 

--- Να διατίκεται ςε μεγάλα κομμάτια και να μθν ζχει τρίμματα. 

--- Να είναι ςκλθρι, όχι πολφ αλμυρι χωρίσ οποιαδιποτε ξζνθ οςμι 

και γεφςθ 

--- Θ ςυςκευαςία να είναι ςε δοχεία πλαςτικά του 1 kg, κατάλλθλα 

για τρόφιμα, ςφμφωνα με τον Κϊδικα Σροφίμων, με ζνδειξθ τθσ 

θμερομθνίασ παραγωγισ και λιξθσ κατανάλωςθσ, να περιζχει άλμθ, 

ϊςτε τα κομμάτια να διατθροφνται μζςα ςε αυτι. 

--Να προζρχεται από τυροκομεία με αρικμό ζγκριςθσ από τθν 
αρμόδια υπθρεςία και θ Παραςκευι, ςυντιρθςθ και διακίνθςθ να 
τθρεί τον κϊδικα HACCP. 

Γραβιζρα ΠΟΠ (1 kg) 

 υςκευαςία: 

Σεμάχιο 1 kg 

 Χαρακτθριςτικά: 
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Θ Γραβιζρα κα πρζπει 

---  Να είναι Α’ ποιότθτασ, κατθγορίασ προζλευςθσ ΠΟΠ ςφμφωνα με 

τθν ΤΑ313027/14-1-1994/ΦΕΚ Β 8/11-1-1994 και Καν. (ΕΟΚ) 

αρικ.1107/1996 L 148/21.06.96) και Καν.(ΕΚ) αρικ.1509/2000 (L 

174/13.07.00).  

--- Θα πρζπει να αναγράφονται ςτθ ςυςκευαςία οι ακόλουκεσ 

ενδείξεισ: α) το όνομα του προϊόντοσ, β) προςτατευμζνθ ονομαςία 

προζλευςθσ (ΠΟΠ - Μυτιλινθσ), γ) θ επωνυμία και θ ζδρα του 

παραγωγοφ - ςυςκευαςτι, δ) το βάροσ του περιεχομζνου, ε) θ 

θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ. 

--- Να είναι ςκλθρι, από πρόβειο γάλα, τουλάχιςτον τρίμθνθσ 

ωρίμανςθσ. 

--- Να διατίκεται ςε κομμάτια ι ςε «κεφαλάκια» των 500 gr, 

ςυςκευαςμζνα ςε πλαςτικά κατάλλθλα για τρόφιμα, ςφμφωνα με 

τον Κϊδικα Σροφίμων, με ζνδειξθ τθσ θμερομθνίασ παραγωγισ και 

λιξθσ κατανάλωςθσ. 

--Να προζρχεται από τυροκομεία με αρικμό ζγκριςθσ από τθν 
αρμόδια υπθρεςία και θ Παραςκευι, ςυντιρθςθ και διακίνθςθ να 
τθρεί τον κϊδικα HACCP. 

  
 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

τθν παροφςα ανάκεςθ ςφμβαςθσ κακορίηεται κριτιριο ανάκεςθσ  θ πλζον ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ για το ςφνολο των ποςοτιτων, 
ολόκλθρθσ τθσ ομάδοσ,  για τουσ παρακάτω λόγουσ: 
 Θ Κ.. Λζςβου ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν Μυτιλινθ και πραγματοποιεί διανομζσ ςε 13 
απομακρυςμζνα ςθμεία τθσ Λζςβου . Σα προσ  διανομι είδθ περιλαμβάνουν όλθ τθν γκάμα των 
ειδϊν Παντοπωλείου και ΒΤ (είδθ οικιακισ χριςθσ)  και αποςτζλλονται προσ διανομι και 
παράδοςθ , με μθνιαίο πακζτο που περιλαμβάνει όλα τα είδθ . 
Απαιτείται λοιπόν κατά τθν διαμόρφωςθ του πακζτου ο προμθκευτισ να είναι ζνασ , ο οποίοσ 
ζχει όλα τα προσ διάκεςθ  προϊόντα ςε μία αποκικθ ( τθν δικι του ) , φτιάχνει με αυτά το τελικό 
πακζτο ( ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ του Τπεφκυνου ζργου ΣΕΒΑ) , μεταφζρει και παραδίδει 
ςτουσ 13 προοριςμοφσ τα πακζτα προϊόντων .  
ε κάκε άλλθ περίπτωςθ πολλαπλϊν αναδόχων ςε διαφορετικά προϊόντα , ο ςυντονιςμόσ και θ 
ςυνεργαςία μεταξφ διαφορετικϊν προμθκευτϊν –αναδόχων κα ιταν δυςχερισ ςτθν 
διαμόρφωςθ του τελικοφ πακζτου λόγω α) διαφορετικϊν αποκθκευτικϊν χϊρων β) λόγω 
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διαφορικοφ προςωπικοφ γ) λόγω μεταφορικϊν μζςων δ) δυςχζρειασ ςτθν ζγκαιρθ ςυντονιςμζνθ 
και αποτελεςματικι διαμόρφωςθ και παράδοςθ του τελικοφ πακζτου . 
Πλζον ο ειδικόσ αυτόσ όροσ περί ‘’προςφοράσ ςτο ςφνολο των ειδϊν τθσ προκθρυχκείςασ 
ποςότθτασ ‘’  ζχει ςκοπό και ςτόχο ο τελικόσ δικαιοφχοσ να λαμβάνει το πακζτο του ζγκαιρα , 
πλιρεσ και ςφμφωνα με αυτά που θλεκτρονικά υπογράφει ότι παραλαμβάνει ( ςτο tablet) και τα 
οποία ζχουν ‘’φορτωκεί ‘’ από πριν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα διανομισ και δεν είναι δυνατόν να 
μεταβλθκοφν από τον μθ ςυντονιςμό πολλϊν διαφορετικϊν προμθκευτϊν.  
υγκεκριμζνα λοιπόν :  
 

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

2. Σο 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 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α. Για οποιαδιποτε μείωςθ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
απαιτείται θ ςυναίνεςθ του αναδόχου. 

3. Οι Παραδόςεισ των Ειδϊν κα γίνουν ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παράγραφο: «Χρόνοσ 
Παράδοςθσ». 

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 υμβοφλιο Μυτιλινθσ.  

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

 

Παραλαβι των προςφερόμενων αγακϊν 

1. ε 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. τθν 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 
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δειγματολθπτικό ζλεγχο των προσ παράδοςθ προϊόντων. 

Αναλυτικά : 

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

νομοκεςία και ο ΕΦΕΣ. 

 Όλα 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. 

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. ε 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. 

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

 

 
                  

ΕΠΙΗ: Η μθ ικανοποίθςθ των παρακάτω ςυγκεκριμζνων όρων επιφζρει ποινι αποκλειςμοφ 
από τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία. 

Γενικά όςον αφορά: 
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α) Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το 

αντικείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Ειδικότερα: 

Οι ςυμμετζχοντεσ, εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ, πρζπει να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο, με 
αναφορά ςτο ειδικό επάγγελμα τθσ παροφςασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που 
τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ 
ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α' του ν. 4412/2016. 

τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ 
Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε τρίτεσ 
χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά 
μθτρϊα. 

 
β) Οικονομικι και χρθματοδοτικι επάρκεια 

Όςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια του προςφζροντοσ 1 ,  2  απαιτείται 

να προκφπτει  από τθν ςυμπλιρωςθ των  αντίςτοιχων πεδίων του ΣΕΤΔ ότι το φψοσ του ετιςιου 

κφκλου εργαςιϊν κάκε ζτουσ τθσ τελευταίασ τριετίασ  είναι μεγαλφτερο από το ποςό του 

προχπολογιςμοφ με Φ.Π.Α  ,τθσ ομάδασ θ ομάδων που ςυμμετζχει του υπό ανάκεςθ ζργου  

ε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ δραςτθριοποιείται για χρονικό διάςτθμα μικρότερο 

των (3) τριϊν διαχειριςτικϊν χριςεων ,τότε ο μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν για όςεσ χριςεισ 

                                                 
1 Βι. άξζξν 75 παξ. 3 Ν. 4412/16. 

2 Ενδεικηικά να δηλώνονηαι ζηα καηάλληλα πεδία ηοσ ΤΕΥΔ : θαηαζέζεηο ζε ηξάπεδα, πάγηα ζηνηρεία, ίδηα 

θεθάιαηα, δήλωζη για ηο ζσνολικό ύψος ηοσ κύκλοσ εργαζιών ηοσ οικονομικού θορέα θαζώο θαη ηνπ 

θύθινπ εξγαζηώλ ηνπ πνπ αθνξά εηδηθόηεξα ην πξνζθεξόκελν είδνο (πξνκήζεηα ή ππεξεζία) θαηά ηηο ηξεηο 

πξνεγνύκελεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο, βεβαίωζε κηαο ηνπιάρηζηνλ ηξάπεδαο γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλόηεηα ηνπ 

νηθνλνκηθνύ θνξέα. 
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δραςτθριοποιείται ,κα πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ από το ποςό του προχπολογιςμοφ με Φ.Π.Α 

τθσ  ομάδασ που ςυμμετζχει 
 
γ) Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  
Όςον αφορά τθν Σεχνικι και επαγγελματικι 3 4, επάρκεια του προςφζροντοσ , απαιτείται να 

προκφπτει  από τθν ςυμπλιρωςθ των  αντίςτοιχων πεδίων του ΣΕΤΔ  ότι ο υποψιφιοσ 

Ανάδοχοσ  ζχει ολοκλθρϊςει τθν υλοποίθςθ ( ςε ιδιωτικό θ δθμόςιο τομζα ) ςε δφο (2) 

αντίςτοιχεσ με τθ προκθρυςςόμενθ προμικειεσ τα τελευταία (5) ζτθ ,επιτυχϊσ .Αντίςτοιχο ζργο  

ορίηεται ζνα ζργο που αφορά ςε όμοιο με το δθμοπρατοφμενο ,με ίδιο θ μεγαλφτερο ετιςιο 

προχπολογιςμό. υγκεκριμζνα: Ελάχιςτθ προχπόκεςθ  τεκμθρίωςθσ  τεχνικισ εμπειρίασ , 

αποτελεί το γεγονόσ, ο υποψιφιοσ Ανάδοχοσ να ζχει ολοκλθρϊςει τθν υλοποίθςθ (ςε ιδιωτικό ι 

δθμόςιο τομζα), ςε δφο (2) αντίςτοιχεσ με τθ προκθρυςςόμενθ, προμικειεσ5, τα τελευταία πζντε 

(5) ζτθ, επιτυχϊσ.  Αντίςτοιχο ζργο ορίηεται ζνα ζργο, που αφορά ςε όμοιο με το 

δθμοπρατοφμενο, με ίδιο ι μεγαλφτερο ετιςιο προχπολογιςμό. Εάν θ προμικεια6  υλοποιικθκε 

ςε δθμόςιο φορζα, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ που ζχει 

ςυνταχκεί και αρμοδίωσ υπογραφεί από τθν αρμόδια Δθμόςια Αρχι. Εάν θ προμικεια 

υλοποιικθκε ςε  Ιδιωτικό Οργανιςμό, ωσ ςτοιχείο τεκμθρίωςθσ υποβάλλεται διλωςθ του ιδιϊτθ 

Οργανιςμοφ όπωσ εκπροςωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόςωπό ι κατάλλθλα εξουςιοδοτθμζνο 

πρόςωπο, και όχι θ ςχετικι φμβαςθ Ζργου. 

 

 

δ) Πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ:   
Ο προςφζρων απαιτείται να δθλϊνει ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΣΕΤΔ ότι πλθροί τισ απαιτιςεισ 

που ςχετίηονται με τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα 

ποιότθτασ θ υπθρεςίεσ αναγνϊριςθσ ικανοτιτων   

 

ε περίπτωςθ «δάνειασ ικανότθτασ» τα ανωτζρω κριτιρια επιλογισ  απαιτείται να πλθροφνται 

από τον οικονομικό φορζα που δανείηει τθν ικανότθτα   

                                                 
3 Δλδεηθηηθά λα δειώλνληαη ζηα θαηάιιεια πεδία ηνπ ΤΔΥΓ: ζηειέρωζε, πεξηγξαθή ηερληθνύ εμνπιηζκνύ ηεο 

επηρείξεζεο, θαηάζηαζε πξνζωπηθνύ θαηά εηδηθόηεηα θιπ. 
4 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνύλ λα πξνζζέηνπλ επηπιένλ όξνπο, πέξαλ απηώλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνεγνύκελε 

ππνζεκείωζε, ώζηε λα δηαζθαιίδνπλ όηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζέηνπλ ηνπο αλαγθαίνπο αλζξώπηλνπο θαη 

ηερληθνύο πόξνπο θαη ηελ εκπεηξία γηα λα εθηειέζνπλ ηε ζύκβαζε ζε θαηάιιειν επίπεδν πνηόηεηαο (πξβι άξζξν 75 

παξ. 4 λ. 4412/2016). Δπηζεκαίλεηαη όηη όιεο νη απαηηήζεηο πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη αλάινγεο κε ην 

αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο (άξζξν 75 παξ. 1 λ. 4412/2016). 

5 (Η) ππεξεζίεο 

6 (Η) ε ππεξεζία  
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ε) τιριξθ ςτθν ικανότθτα άλλων φορζων 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ,να ςτθρίηονται 
ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ (άρκρο 
78 παρ.1 του ν. 4412/2016). Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των 
υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ 
υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. τθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των 
οποίων ςτθρίηονται.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Μυτιλινθ 30/12/2019 

 

υντάχκθκε 
 
 
 
 
 

Κατςιγίνθσ Μικζσ  
 

 

 Θεωρικθκε 
 
 
 
 
 
Βουγιοφκα  Ευςτρατία 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δϋ 

ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΗ 
 

 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ       
ΝΟΜΟ ΛΕΒΟΤ 
ΔΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ       
Δ/ΝΘ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΘΡΕΙΩΝ 
ΣΜΘΜΑ ΠΡΟΜΘΘΕΙΩΝ   
 

Αρικμ. Πρωτ.    ………….. 
 

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 2015-2016»(Γάλα Εβαπορζ-Φζτα Μυτιλινθσ -Γραβιζρα 
Μυτιλινθσ)  

 

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

   

 
τθν Μυτιλινθ ςιμερα τθν  ……/……/…2020, ςτο Δθμαρχείο του Διμου Μυτιλινθσ, οδόσ  

Ελευκερίου Βενιηζλου 13 - 17, μεταξφ αφενόσ του  Δθμάρχου, κου Κφτελθ Ευςτρατίου που με τθν 
ιδιότθτά του, νόμιμα εκπροςωπεί το Διμο Μυτιλινθσ και κα καλείται ςτο εφεξισ "Ανακζτουςα 
Αρχι" και αφετζρου τθσ εταιρείασ/του φυςικοφ προςϊπου «………………………………..», με ζδρα: 
…………………,  Α.Φ.Μ.: …………………….., Δ.Ο.Τ. ………………….., που εκπροςωπείται νόμιμα από τον 
κ. ………………………….. ΑΔΣ  …………………, ςφμφωνα με το ΦΕΚ ……………………… τεφχοσ Α.Ε. και Ε.Π.Ε. 
και κα καλείται εφεξισ "Ανάδοχοσ",  ςυμφωνικθκαν και ζγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα 
ακόλουκα: 

Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων ζχοντασ υπ' όψιν του: 

1. Σισ διατάξεισ: 
1. Θ παροφςα διακιρυξθ. 
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2. Ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) αρικ. 223/2014 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 
11θσ Μαρτίου 2014 για το Σαμείο 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 Προγράμματοσ Επιςιτιςτικισ και /ι Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ 
για ςτιριξθ από το Σαμείο 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) Τπουργικι Απόφαςθ 
«Προςδιοριςμόσ Κοινωνικϊν υμπράξεων για τθν υλοποίθςθ των παρεμβάςεων του 
Επιχειρθςιακοφ Προγράμματοσ I «Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ για το Σαμείο 
Ευρωπαϊκισ Βοικειασ για τουσ Απόρουσ (ΣΕΒΑ/FAED)». 

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

6. Θ υπ’ αρικμ. πρωτ. Δ23/οικ.49681/3647/05.11.2015 Πρόςκλθςθ με Κωδικό Πρόςκλθςθσ 
Κ1/2015-2016 και Α/Α ΟΠ 1150, με τίτλο «Αποκεντρωμζνεσ Προμικειεσ Σροφίμων και 
Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ, Διοικθτικζσ Δαπάνεσ και Παροχι υνοδευτικϊν Μζτρων 2015-
2016». 

7. Ο Νόμοσ 4412/2016( ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων , Προμθκειϊν και 
Τπθρεςιϊν. (Προςαρμογι 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-

Πρόγραμμα Καλλικράτθσ». 
10. Ο Ν. 4600/2019 (ΦΕΚ 43/Α/2019) και ειδικότερα το Άρκρο 154 με τίτλο: «Σροποποίθςθ του 

Άρκρου 1 του Ν. 3852/2010» 
11. Ο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/A/2013) «Εκνικό φςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων και 

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

12. Θ Τ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-13) «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)». 

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

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

15. Ο Ν. 4152/2013 (Προςαρμογι 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. 

16. Θ ΚΤΑ Π1/358/27.1.99 (ΦΕΚ 92/Β/10.2.99) όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τθν 
Π1/667/29- 3-05 (ΦΕΚ448/Β/7-4-05) & ΠΙ/2570/6-7-07 (ΦΕΚ 1240/Β/19-7-07) Τπουργικζσ 
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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.Π.Π.. 

17. Ο Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α/19-03-2015) «Ρυκμίςεισ 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 φςτθμα Θλεκτρονικϊν 
υμβάςεων) παρ. 3. 

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

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

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

21. Ο Ν. 4281/2014 «Μζτρα τιριξθσ και ανάπτυξθσ Ελλ. Οικονομίασ, οργανωτικά κζματα Τπ. 
Οικ. και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

22. 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 «Πρόγραμμα Διαφγεια». 

23. Οι διατάξεισ του Ν. 4013/2011 ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011 «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων», όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 10 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α/2-2-2012). 

24. Θ ΚΤΑ Π1/2380 «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων ...» (ΦΕΚ 3400/Β/20-12-2012). 

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

26. Ο Ν. 4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ-Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και 
λοιπζσ ρυκμίςεισ. 

27. Οι διατάξεισ του Ν. 4555/2018 Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ – Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ – Ενίςχυςθ τθσ υμμετοχισ – Βελτίωςθ τθσ 
οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των ΟΣΑ *Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΘ Ι»+ 

28. Θ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ». 

29. Θ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)». 

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

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

32. Θ υπ’ αρικμ. 1039 / 20-5-2016 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Πράξθσ με Σίτλο ««ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΕ 
ΠΡΟΜΘΘΕΙΕ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΙΚΘ ΤΛΙΚΘ ΤΝΔΡΟΜΘ, ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΘ ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ 2015-2016» - Κ. . ΛΕΒΟΤ» & με Κωδικό ΟΠ 5000170 ςτο 
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα ««Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ» του Σαμείου 
Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ (ΣΕΒΑ) 2014-2020».  

33. Θ με ΑΠ 65471/21/6/2016 (ΑΔΑ ΩΘΜΓ465307-ΙΨΓ) Απόφαςθ για τθν ζνταξθ ςτο Πρόγραμμα 

Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ) 2016, ςτθ ΑΕ 093/8 του ζργου με τα αντίςτοιχα οικονομικά του 

ςτοιχεία όπωσ περιγράφονται ςτον "πίνακα" τθσ Απόφαςθσ αυτισ. 

34. Θ υπ. αρικμ. Πρωτ. Δ/23 οικ.46856/3781 - 13-10-2016 Τπουργικι Απόφαςθ με Θζμα: 
"Παράταςθ Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Πράξθσ "Κεντρικζσ Προμικειεσ 
Σροφίμων και Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ" και τθσ Πράξθσ "Αποκεντρωμζνεσ Προμικειεσ 
Σροφίμων & Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ, Διοικθτικζσ Δαπάνεσ & Παροχι υνοδευτικϊν 
Μζτρων 2015-2016"". 

35. Θ υπ. αρικμ. Δ/26 οικ. 45601/360 - 3-10-2017 (ΦΕΚ Β' 3670/2017) Απόφαςθ τθσ 
Αναπλθρϊτριασ Τπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ με 
Θζμα: "Παράταςθ Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Πράξθσ: "Αποκεντρωμζνεσ 
Προμικειεσ Σροφίμων & Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ, Διοικθτικζσ Δαπάνεσ & Παροχι 
υνοδευτικϊν Μζτρων 2015-2016"". 

36. Θ υπ’ αρικμ. 1055/2017 - 21-11-2017 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Πρόνοιασ με Θζμα: 
Σροποποίθςθ των Πράξεων τθσ Πρόςκλθςθσ με Σίτλο: Αποκεντρωμζνεσ Προμικειεσ Σροφίμων 
& Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ, Διοικθτικζσ Δαπάνεσ και Παροχι υνοδευτικϊν Μζτρων 2015-
2016».  

37. Θ υπ' αρικμ. Δ13 οικ. 39525/2150 - 17-7-2018 (ΦΕΚ Β' 3143/2018) Απόφαςθ τθσ 
Αναπλθρϊτριασ Τπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ με 
Θζμα: "Παράταςθ Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Πράξθσ: "Αποκεντρωμζνεσ 
Προμικειεσ Σροφίμων & Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ, Διοικθτικζσ Δαπάνεσ & Παροχι 
υνοδευτικϊν Μζτρων 2015-2016"". 

38. Θ υπ’ αρικμ. 897 / 2-8-2018 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Πρόνοιασ με Θζμα: 
Σροποποίθςθ των Πράξεων τθσ Πρόςκλθςθσ με τίτλο: «ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΕ ΠΡΟΜΘΘΕΙΕ 
ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΙΚΘ ΤΛΙΚΘ ΤΝΔΡΟΜΘ, ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘ 
ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ 2015-2016» ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Επιχειρθςιακό 
Πρόγραμμα Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ για το ΣΕΒΑ/FEAD 2014-2020». 

39. H υπ. αρκμ. Δ13 οικ. 8039/197 - 20-2-2019 (ΦΕΚ  Β' 914/2019) Απόφαςθ τθσ Αναπλθρϊτριασ 
Τπουργοφ Εργαςίασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ με Θζμα:Παράταςθ 
Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Πράξθσ «ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΕ ΠΡΟΜΘΘΕΙΕ 
ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΙΚΘ ΤΛΙΚΘ ΤΝΔΡΟΜΘ, ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΘ 
ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ 2015 - 2016».  

40. Θ υπ’ αρικμ. οικ. 633 - 4-7-2019 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ με 
Θζμα: "Σροποποίθςθ των 57 Πράξεων τθσ Πρόςκλθςθσ με τίτλο  «ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΕ 
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ΠΡΟΜΘΘΕΙΕ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΙΚΘ ΤΛΙΚΘ ΤΝΔΡΟΜΘ, ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΘ ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ 2015-2016» ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Επιχειρθςιακό 
Πρόγραμμα Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ για το ΣΕΒΑ/FEAD 2014-2020»" 

41. Θ υπ’ αρικμ. οικ. 78 - 17-1-2020 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ με 
Θζμα: "Σροποποίθςθ των 57 Πράξεων τθσ Πρόςκλθςθσ με τίτλο  «ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΕ 
ΠΡΟΜΘΘΕΙΕ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΙΚΘ ΤΛΙΚΘ ΤΝΔΡΟΜΘ, ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΕ ΔΑΠΑΝΕ ΚΑΙ 
ΠΑΡΟΧΘ ΤΝΟΔΕΤΣΙΚΩΝ ΜΕΣΡΩΝ 2015-2016» ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Επιχειρθςιακό 
Πρόγραμμα Επιςιτιςτικισ και Βαςικισ Τλικισ υνδρομισ για το ΣΕΒΑ/FEAD 2014-2020»" 

42. Θ υπ. αρικμ. 362/2016 Απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου Λζςβου περί αποδοχισ τθσ 
Απόφαςθσ Ζνταξθσ. 

43. Σο από 26.11.2019 Εγκεκριμζνο Σεχνικό Δελτίο τθσ Πράξθσ (Ζκδοςθ Δελτίου 5.1). 
44. Θ υπ. αρικμμ. xx/2020 Απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου για τθν ζγκριςθ διενζργειασ 

προμικειασ.  
45. Θ υπ. αρικ. xx/2020 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ περί Ζγκριςθσ δαπάνθσ και 

διάκεςθσ πίςτωςθσ - Ζγκριςθσ Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν και Κακοριςμόσ Όρων Διακιρυξθσ 
ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάδειξθ προμθκευτϊν.  

46. Θ υπ’ αρικμ. πρωτ. ………………………. ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ του ΕΠ ΕΒΤ 
του ΣΕΒΑ επί του ςχεδίου διακιρυξθσ. 

47. Κάκε άλλθ ιςχφουςα διάταξθ  
 
2. Τα λοιπά έγγραφα: 

 Σθν αρικμ. ……………………/2020(ΑΔΑ: ………………………..) Απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου του 
Διμου Μυτιλινθσ «υγκρότθςθ Επιτροπϊν Διενζργειασ Διαγωνιςμϊν Προμθκειϊν & 
Αξιολόγθςθσ Προςφορϊν»  

 Σθν αρικμ. ……………………………../2020(ΑΔΑ: ……………………………..) Απόφαςθ Δθμοτικοφ 
υμβουλίου του Διμου Μυτιλινθσ  «υγκρότθςθ Επιτροπϊν Παραλαβισ Προμθκειϊν» 

 Σο από …/.../2020 Πρωτογενζσ Αίτθμα με ΑΔΑΜ: ............. 
 Σθν από ……/……/2020  Μελζτθ του Διμου Μυτιλινθσ 
 Σθν αρικμ. .../2020 (ΑΔΑ: …) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ  «ζγκριςθ  τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν -ζγκριςθ δαπανϊν και διάκεςθ πιςτϊςεων - κακοριςμόσ όρων διακιρυξθσ».     
 Σθν αρικμ. ..…../../../2020Διακιρυξθ του Δθμάρχου με ΑΔΑΜ: .................. 
 Σθν αρκμ. …./2020Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Λζςβου «υγκρότθςθ 

Επιτροπισ  Διενζργειασ Θλεκτρονικϊν Διαγωνιςμϊν Προμθκειϊν και Αξιολόγθςθσ 
Προςφορϊν» 

 Σο από ../..-..-2020Πρακτικό Νο 1 «Διενζργειασ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ»  τθσ Επιτροπισ 
Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ. 

 Σο από ../..-..-2020Πρακτικό Νο 2  «Αποςφράγιςθ & Αξιολόγθςθσ Οικονομικϊν Προςφορϊν» 
τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ. 

 Σο από   .../..-..-2020Πρακτικό Νο 3 «Αποςφράγιςθ & Ελζγχου Δικαιολογθτικϊν 
Κατακφρωςθσ»  τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ. 

 Σθν αρικμ. …../2020  (ΑΔΑ: …) Απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Μυτιλινθσ 
«Ζγκριςθ Πρακτικϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ διαγωνιςμοφ – κατακφρωςθ αποτελζςματοσ 
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διαγωνιςμοφ»,   κακϊσ και τθν αρικμ. …../……/..-..-2020 όμοια τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ  Αιγαίου 

 Σθν οικονομικι προςφορά τ..      ………………………….. 
 Σθν αρικμ. ……/..-..-2020 Ανακοίνωςθ Κατακφρωςθσ τθσ Προμικειασ. 

 
 

Ανακζτει 

ςτον Ανάδοχο και ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν προμικεια των ειδϊν τροφίμων του 
Παραρτιματοσ Α’  τθσ Μελζτθσ20/2019, ςτον  τόπο παράδοςθσ που αναφζρεται ςτθν 
προκιρυξθ, με τουσ ακόλουκουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ: 

 

ΑΡΘΡΟ  1 -  ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΟΙΧΕΙΑ ΠΟΤ ΤΝΟΔΕΤΟΤΝ ΣΗΝ ΤΜΒΑΗ 

1.1 Θ ςφμβαςθ διζπεται από τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ……/2020 του διαγωνιςμοφ και τθν 
προςφορά του προμθκευτι, που κατακυρϊκθκε ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ ………/2020 τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Μυτιλινθσ. 

1.2 Σα 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 Σο κείμενο τθσ φμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο ςτθρίηεται, εκτόσ 
κατάδθλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. Για κζματα που δεν ρυκμίηονται ρθτά από τθ φμβαςθ 
και τα παραρτιματά αυτισ ι ςε περίπτωςθ που ανακφψουν αντικρουόμενοι / αντιφατικοί όροι 
αυτισ, για τθν ερμθνεία τθσ λαμβάνονται υπόψθ κατά ςειρά θ αρικμ. ………./2020 Διακιρυξθ, θ 
απόφαςθ κατακφρωςθσ και θ οικονομικι και τεχνικι προςφορά του Αναδόχου. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 – ΕΙΔΗ – ΠΟΟΣΗΣΑ – ΣΙΜΕ 

2.1 Θ αξία τθσ φμβαςθσ των προσ προμικεια ειδϊν που κα παραδοκοφν, βάςει του ποςοςτοφ 
ζκπτωςθσ του Αναδόχου (…%) εφαρμοηόμενου επί των τιμϊν μονάδοσ τθσ Μελζτθσ, 
αποτυπϊνεται ςτο παρακάτω πίνακα: 

 

ΕΙΔΟ ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΣΡΗΗ 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΞΙΑ 

υμπυκνωμζνο Γάλα Εβαπορζ 
(ςυςκευαςία 410 ml) 

Σεμάχιο 3750  
 

Φζτα ΠΟΠ(ςυςκευαςία  1kg) Σεμάχιο 2100   

Γραβιζρα ΠΟΠ 
(ςυςκευαςία 1kg) 

Σεμάχιο 2100  
 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙ Φ.Π.Α.  

ΦΠΑ  
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ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α.  

Η τιμολόγθςθ όμωσ κα πραγματοποιείται ςφμφωνα με το κατακυρωκζν ποςοςτό ζκπτωςθσ του 
αναδόχου επί τθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ του είδουσ κατά τθν παράδοςθ, όπωσ αυτι 
προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ των τιμϊν τθσ Περιφζρειασ Β. 
Αιγαίου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33 Α'). 
2.2 Ο τόποσ προοριςμοφ των ειδϊν είναι θ Αποκικθ ΣΕΒΑ του Διμου Μυτιλινθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 : ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ - ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΣΗΕΙ - ΕΓΓΤΗΕΙ 

Σο ζργο ςυγχρθματοδοτείται από το Σαμείο Ευρωπαϊκισ Βοικειασ προσ τουσ Απόρουσ 
(Σ.Ε.Β.Α.). 
Σο ςφνολο των δαπανϊν του Ζργου κα βαρφνουν τισ πιςτϊςεισ του Προγράμματοσ Δθμοςίων 
Επενδφςεων και ςυγκεκριμζνα τον Κωδικό υλλογικισ Απόφαςθσ: Ε0938 /Κωδικόσ Πράξθσ Α 
(Κωδικόσ Ενάρικμου): 2016Ε09380033. 
Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί μετά τθν οριςτικι, ποιοτικι και ποςοτικι 

παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν αρμόδια Επιτροπι παραλαβισ. Απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά για τθν πλθρωμι του προμθκευτι είναι: 

α) Σιμολόγιο Πϊλθςθσ υπζρ τθσ Τπθρεςίασ. 

β) Πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ των υλικϊν. 

γ) Λοιπά, κατά περίπτωςθ, δικαιολογθτικά. 

Θ εξόφλθςθ του τιμολογίου κα γίνει ςφμφωνα με τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο 

Ν.4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) - δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με 

τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον 

τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ 

ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ ( Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων), θ 

οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Π.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ 

ςφμβαςθσ. Επί του ποςοφ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

υμβάςεων διενεργείται κράτθςθ τζλουσ χαρτοςιμου 3%, πλζον ειςφοράσ 20% υπζρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΠΑ, 

τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Σο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 

πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Δθμοςίων υμβάςεων και Προμθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/20167. 

                                                 
7Ο ρξόλνο, ηξόπνο θαη ε δηαδηθαζία θξάηεζεο ηωλ ωο άλω ρξεκαηηθώλ πνζώλ, θαζώο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο ωο άλω θξάηεζεο  εμαξηάηαη από ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο απόθαζεο ηνπ Υπνπξγνύ Οηθνλνκίαο, 

Αλάπηπμεο θαη Τνπξηζκνύ θαη Οηθνλνκηθώλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 
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γ) Κράτθςθ 0,06% υπζρ τθσ Α.Ε.Π.Π ( Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν)  θ οποία 

υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Π.Α., τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ 

ςφμβαςθσ.8. Επί  τθσ κράτθςθσ αυτισ υπολογίηεται χαρτόςθμο 3% και επί του χαρτοςιμου 

Ο.Γ.Α 20%. 

Ο Φ.Π.Α. βαρφνει τθν Ανακζτουςα Αρχι  και αποδίδεται από τον Ανάδοχο. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ . 

Θ ςυμβατικι δαπάνθ βάςει τθσ προςφοράσ του Αναδόχου διαμορφϊνεται ςτο ποςό των 

…………………….  (………. €) χωρίσ το ΦΠΑ, ιτοι: ………………… (………….€) ςυμπεριλαμβανομζνου του 

Φ.Π.Α. και κα βαρφνει τον Κ.Α……………….. του προχπολογιςμοφ του Διμου του οικονομικοφ ζτουσ 

2020. 

Όμωσ θ τιμολόγθςθ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιείται ςφμφωνα με το κατακυρωκζν ςτακερό 

ποςοςτό ζκπτωςθσ τθσ προςφοράσ του Αναδόχου (… %) επί τθσ μζςθσ λιανικισ τιμισ πϊλθςθσ 

του είδουσ κατά τθν παράδοςθ, όπωσ αυτι προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο 

πιςτοποίθςθσ των τιμϊν τθσ Περιφζρειασ Β. Αιγαίου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 13 

του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33 Α'). 

Σο προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ κα παραμείνει ςτακερό  κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κατατζκθκε από τον Προμθκευτι 

εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ φψουσ 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ Φ.Π.Α, 

με ςτοιχεία ……………………. ποςοφ………… €, θμερομθνία ζκδοςθσ ……………. τθσΣράπεηασ 

……………... 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Θ ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των ειδϊν κα γίνει από τθν Επιτροπι Παραλαβισ που 
ςυνεςτικθ με τθν υπ. αρικμ …../2020Απόφαςθ Δ.. 

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

Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποιοτικόσ και ποςοτικόσ ζλεγχοσ και 

καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ. 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ ωσ άνω διαδικαςίασ θ Επιτροπι Παραλαβισ μπορεί: 

α) να παραλάβει το υλικό, 

β) να παραλάβει το υλικό με παρατθριςεισ λόγω αποκλίςεων από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ 

ςφμβαςθσ, 

                                                 
8Από 22-3-2017 βάζεη ηεο ΚΥΑ 1191/2017 Υπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ –Γηθαηνζύλεο ( Φ.Δ.Κ   969/Β/22-3-2017 ) 
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γ) να απορρίψει το υλικό 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ, κακϊσ και θ πιςτοποίθςθ τθσ ολοκλιρωςθσ 

όλων των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, κα γίνει από τθν Επιτροπι Παραλαβισ, που ζχει οριςκεί 

με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Επιτροπι Παραλαβισ μπορεί να ειςθγείται  ωσ κατά Νόμο αρμόδιο, για τθν επιβολι κυρϊςεων 

ςτον Ανάδοχο, ςε περίπτωςθ ςυμπεριφοράσ του αντίκετθσ προσ τα αναφερόμενα ςτθ ςφμβαςθ. 

Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ των άρκρων 208 και 209 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

1. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ να ακολουκεί πιςτά τισ οδθγίεσ και 

τισ υποδείξεισ του Διμου . 

2. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτο Διμο οποιεςδιποτε αναφορζσ και πλθροφορίεσ του 

ηθτθκοφν ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

3. Ο Ανάδοχοσ ρθτά ευκφνεται για κάκε ενζργεια των υπαλλιλων, τυχόν ςυμβοφλων ι 

αντιπροςϊπων αυτοφ, ςυμπεριλαμβανομζνου ανεξαιρζτωσ οποιουδιποτε χρθςιμοποιθκεί από 

αυτόν για τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνει κακϊσ και για τισ τυχόν 

παρεπόμενεσ υποχρεϊςεισ. 

4. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργαςτεί με οποιαδιποτε Τπθρεςία, Επιτροπι ι και κάκε 

τρίτο, με τον τρόπο που κα του υποδείξει θ αρμόδια Διεφκυνςθ του Διμου. 

5. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν ζγκαιρθ και άριςτθσ ποιότθτασ προμικεια των 

υλικϊν, που ςυνιςτοφν το αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

6. Για τθν γριγορθ διεκπεραίωςθ των ηθτθμάτων που τυχόν προκφψουν, ο Ανάδοχοσ ορίηει ωσ 

εκπρόςωπο του τον/τθν κ……………………….., προκειμζνου να προβαίνει ςε ςχετικι επικοινωνία με 

τον εκπρόςωπο τθσ Αρμόδιασ Τπθρεςίασ για τθν οποία γίνεται αυτι θ προμικεια. 

7. Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από 

τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν 

κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Χ 

του Προςαρτιματοσ Α' του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Ο Ανάδοχοσ δε δικαιοφται να μεταβιβάςει ι εκχωριςει τθ φμβαςθ ι μζροσ αυτισ χωρίσ τθν 

ζγγραφθ ςυναίνεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Εάν ο Ανάδοχοσ προβεί ςε μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ τελευταία δικαιοφται, χωρίσ προθγοφμενθ όχλθςθ, να επιβάλει 

αυτοδικαίωσ τισ κυρϊςεισ για ακζτθςθ τθσ φμβαςθσ.  
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ΑΡΘΡΟ 7: ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Σροποποίθςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ πραγματοποιείται ςφμφωνα με όςα 

προβλζπονται ςτα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΛΤΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, υπό τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ δυνάμει του άρκρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ 

που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του Ν.4412/16και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε 

να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 133 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΙΧΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Θ ιςχφσ τθσ παροφςθσ ςυμβάςεωσ αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ, ιτοι από ……………….. και μζχρι 

τθν παράδοςθ του ςυνόλου των υπό προμικεια ειδϊν, θ οποία πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί το 

αργότερο μζχρι ……/……../202…. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΠΡΟΘΕΜΙΕ 

Σρόποσ Παράδοςθσ: Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται κατόπιν ζγγραφθσ εντολισ  από τθν 

υπθρεςία και εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν παραγγελία.  

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

ειδϊν ςτον τόπο προοριςμοφ του άρκρου 3 του Παραρτιματοσ Γ' τθσ παροφςθσ μελζτθσ. 

Σο 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 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Α. Για οποιαδιποτε μείωςθ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 

απαιτείται θ ςυναίνεςθ του αναδόχου. 

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

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ Ω ΕΚΠΣΩΣΟΤ – ΚΤΡΩΕΙ 

1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και 

από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου 

οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: 
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α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν.4412/16, 

β) ςε περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι 

αντικατζςτθςε τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό 

χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 

του ν.4412/16, 

2. Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν 

ςφμβαςθ όταν: 

α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με 

ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) υντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ (αρ. 204 του ν.4412/16). 

3. τον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 

επιβάλλεται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, 

ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

4. Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των 

ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του 

ν.4412/16 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 203 του Ν.4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΣΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Θ παροφςα προμικεια διζπεται από τθν Ελλθνικι Νομοκεςία και κάκε διαφορά που κα 

προκφψει μεταξφ των Τπθρεςιϊν και του Αναδόχου, θ οποία κα αφορά ςτθν εκτζλεςθ, τθν 

εφαρμογι ι γενικά τισ ςχζςεισ που δθμιουργοφνται από αυτι, κα λυκεί από τα εδρεφοντα ςτο 

Νομό …………………………αρμόδια δικαςτιρια. Είναι αυτονόθτο ότι πριν από οποιαδιποτε 

προςφυγι ςτα δικαςτιρια, τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κα καταβάλλουν κάκε προςπάκεια για φιλικι 

διευκζτθςθ των διαφορϊν που ενδεχόμενα να αναφφονται μεταξφ τουσ. 

ε πίςτωςθ των ανωτζρω, θ παροφςα ςφμβαςθ αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται 

από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε τρία όμοια πρωτότυπα. Από αυτά τα δφο (2) κατατζκθκαν ςτθν 

Ανακζτουςα Αρχι και ζνα (1) πιρε ο Ανάδοχοσ. 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

                      Ο     ΔΗΜΑΡΧΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ                                                        Ο ΑΝΑΔΟΧΟ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Εϋ- ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ 
 
1. Τπόδειγμα Εγγυθτικισ Επιςτολισ υμμετοχισ 

Εκδότθσ (Πλιρθσ επωνυμία Πιςτωτικοφ Ιδρφματοσ …………………………….  

Θμερομθνία ζκδοςθσ: …………………………….. 

Προσ: (Πλιρθσ επωνυμία Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα9)............................. 

(Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα10) ......................................... 

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. ……………….. ποςοφ ………………….……. ευρϊ11. 

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  …………………………12 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 

                                                 
9
 Όπωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

10
 Όπωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

11
 Σο φψοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςε ςυγκεκριμζνο 

χρθματικό ποςό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Αναγράφεται 

ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. το ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΠΑ. 
12

 ο.π. υπος. 3. 
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α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεφκυνςθ) 

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

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

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

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

.......................…………………………………..13 

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/Πρόςκλθςθ/ Πρόςκλθςθ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ 

.....................................................14 τθσ/του (Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντοσ φορζα), για τθν 

ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α τμιμα/τα 

...............15 

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

υποχρεϊςεισ του/τθσ (υπέρ ου η εγγύηςη) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Σο 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 16 από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………………………………………….. 17.  

                                                 
13

 υμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 
14

 υνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν /  υπθρεςιϊν, κλπ. 
15

 Εφόςον θ εγγυθτικι επιςτολι αφορά ςε προςφορά τμιματοσ/τμθμάτων τθσ 
Διακιρυξθσ/Πρόςκλθςθσ/Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, ςυμπλθρϊνεται ο αφξων αρικμόσ του/ων τμιματοσ/τμθμάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προςφορά.  
16

 Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
17

 ΘΜΕΙΩΘ ΓΙΑ ΣΘΝ ΣΡΑΠΕΗΑ: 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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ι 

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

ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Σράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ 

εγγυοδοςίασμασ. 

ε 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 Τπθρεςίασ ςασ, 

ςτο οποίο επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα 

με το άρκρο ... τθσ Διακιρυξθσ/Πρόςκλθςθσ/Πρόςκλθςθσ 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 εκδίδουμε18. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Τπογραφι) 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
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 Τπουργοφ 

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 (Πλιρθσ επωνυμία Πιςτωτικοφ Ιδρφματοσ …………………………….  

Θμερομθνία ζκδοςθσ    …………………………….. 

Προσ: (Πλιρθσ 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
  Όπωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

2
 Όπωσ ορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

3
 Ολογράφωσ και ςε παρζνκεςθ αρικμθτικϊσ. το ποςό δεν υπολογίηεται ο ΦΠΑ. 

4
  Όπωσ υποςθμείωςθ 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 υπαρικ ..... ςφμβαςθσ “(τίτλοσ ςύμβαςησ)”, 

ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ........................ Διακιρυξθ / Πρόςκλθςθ / Πρόςκλθςθ 

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

Σο 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 Σράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ 

εγγυοδοςίασ μασ.  

ε 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 Τπογραφι) 

                                                 
5 Εφόςον αφορά ανάκεςθ ςε τμιματα ςυμπλθρϊνεται ο α/α του/ων τμιματοσ/των για τα οποία υπογράφεται 

θ ςχετικι ςφμβαςθ. 

6
  υνοπτικι περιγραφι των προσ προμικεια αγακϊν / υπθρεςιϊν. 

7
  Να οριςτεί ο χρόνοσ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

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 Τπουργοφ 

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

εγγυθτικι επιςτολι. 
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~ 30 ~ 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Σϋ 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
 

Ομάδα Α: Είδθ Παντοπωλείου 

α/α Είδοσ Περιγραφι 
Χϊρα 

Προζλευςθσ 

Μάρκα 

Προϊόντοσ 

όπωσ 

αναφζρεται 

επί τθσ 

ςυςκευαςίασ 

Λοιπά 

1 
υμπυκνωμζνο 
Γάλα Εβαπορζ 
(ςυςκευαςία 

 410 ml) 

    

2 Φζτα 
ΠΟΠ(ςυςκευαςί

α  1kg) 

    

3 Γραβιζρα ΠΟΠ 
(ςυςκευαςία 

1kg) 

    

 
 

Ο προςφζρων 
 
 

(φραγίδα και υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ζϋ 

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 

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

 

α/α Είδοσ Ποςοςτό ζκπτωςθσ Σιμι ςε Ευρϊ 

Α 
Ομάδα Α’ –Είδθ 
Παντοπωλείου 

Αρικμθτικϊσ Ολογράφωσ Αρικμθτικϊσ 

1 
υμπυκνωμζνο Γάλα Εβαπορζ 

(ςυςκευαςία 410 ml) 
   

2 
Φζτα ΠΟΠ 

 (ςυςκευαςία  1kg) 
   

3 
Γραβιζρα ΠΟΠ(ςυςκευαςία 

1kg) 
   

ΤΝΟΛΟ  

 

ΣΟΠΟ……………………………………….. 

ΘΜΕΡΟΜΘΝΙΑ………………………….. 

 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ………………………… 


