
   «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ»      ΑΔΑ: Ω19Ε6-ΚΔΛ 
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ   
 
ΠΡΟΣ: Διαχ. Εστιατορίου ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ 

  ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

  ΓΡΑΦΕΙΟ Ε.Ο.Υ 

ΚΟΙΝ: Τμήμα Οικονομικού Τηλ. (εσωτ.) 1140 

 Ανθστη Πλιάτσικα Γ. Φ. 830 /ΑΔ. 358 

  Σ.  181 

  Σκοτίνα,   19  Απρ   2016     

                 Συν.: 
 
ΘΕΜΑ :     Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Για την Προμήθεια Ειδών Αρ-

τοποιίας (Άρτος- Κουλούρι-Ψωμάκι) με Λήψη Ενσφράγιστων Προσφο-
ρών. 
 

ΣΧΕΤ :       

1. Έχοντας υπόψη: 
 
α.  Τις διατάξεις όπως ισχύουν: 
 

            (1) Το Ν.Δ. 721/70 (ΦΕΚ Α’ 251/1970) «Περί Οικονομικής Μέριμνας 
και Λογιστικού των Ε.Δ.».  
  

(2) Το Ν. 4172/13 (ΦΕΚ Α’ 167/23-7-2013) «Φορολογία εισοδήμα-
τος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 
4127/2013 και άλλες διατάξεις».  
 

(3) Το Ν.2286/95 (ΦΕΚ Α’ 19/1-2-1995) «Προμήθειες του Δημοσίου  
Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων».  
  

(4) Το Ν.4270/14/ΦΕΚ Α143 / 28-6-14 «Αρχές  Δημοσιονομικής  
Διαχείρισης και Εποπτείας- Δημόσιο Λογιστικό».  
  

(5) Το Π.Δ. 166/03 (ΦΕΚ Α’ 138/5-6-2003) «Προσαρμογή της  
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35/29-06-2000 για την καταπολέμηση  
των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».  
  

(6) Το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ Α’ 150/10-7-2007) «Κανονισμός Προμη- 
θειών του Δημοσίου».  
  

  β. Την αναγκαιότητα-σκοπιμότητα υλοποίησης της υπόψη προμήθειας, 
προκειμένου να καλυφθούν οι ετήσιες ανάγκες τροφοδοσίας του σιτιζόµενου 
Μόνιµου, δικαιούχου παραθερισµού και Στρατεύσιμου Προσωπικού της. 
  

2. Κ  α  λ  ο  ύ  μ  ε 
 

   Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τις ενώσεις προμηθευτών, τους συνεταιρισμούς  
και τις κοινοπραξίες προμηθευτών, να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την  



προμήθεια ειδών αρτοποιίας (άρτος τύπου μπαγκέτας- κουλούρι Θεσσαλονίκης – 
ψωμάκι σάντουιτς), προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού δέκα επτά χιλιάδων τε-
τρακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών(17.424,60€), σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση, το αργότερο μέχρι την 28η Απριλίου  
2016 ημέρα  Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ.  
  

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το φάκελο της προσφοράς 
τους καταθέτοντάς τον στη Κεντρική Γραμματεία του ΚΕΔΑ Σκοτίνας (Παραλία 
Σκοτίνας ΤΚ 600 63) ή αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση. 
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέ-
ρει για το χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποστα-
λούν.  
  

4. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα  
είναι εκπρόθεσμες, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται.  
  

5. Η αποσφράγιση των προσφορών, η οποία θα λάβει χώρα την Πέμπτη 
28-4-16 και ώρα 09:00π.μ., θα γίνει δημόσια, από την ορισθείσα Επιτροπή Έ-
ρευνας Αγοράς της Μονάδας.  
 

6.  Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσας πρόσκλησης αποτελεί η χαμηλό-
τερη τιμή τεμαχίου για τα είδη «Κουλούρι Θεσσαλονίκης» και «Ψωμάκι Σάντου-
ιτς» και η χαμηλότερη αναγόμενη τιμή κιλού για τον άρτο τύπου μπαγκέτα. 
  

7. Για πληροφορίες που αφορούν στους οικονομικούς όρους της παρού-
σας προμήθειας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Οικο-
νομικού της Μονάδας, τηλέφωνο 23520-90140-1.  
         
       Σμχος (Ι) Δημ. Μπουτσέλης 
           Διοικητής 
 
   Ακριβές Αντίγραφο 
 
Μ.Υ Χατζηλάμπρου Κυριακή 
Γραμματέας ΚΕΔΑ Σκοτίνας 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  
  
«Α» : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
  
«Β»:   ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
  
«Γ»:  ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 «Δ» ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»       ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ 
Στη Φ.830/ΑΔ.358/Σ.181/19-4-16    ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ 
ΠΡΟΣ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΕΔΑ ΣΚΟΤΙΝΑΣ 

 
 1. Το ΚΕΔΑ/Σ διενεργεί έρευνα αγοράς με κλειστές προσφορές και με κριτήριο 
αξιολόγησης τη χαμηλότερη τιμή ανά μονάδα προϊόντος/ αναγόμενη τιμή κιλού για 
τον άρτο, σύμφωνα με τις διατάξεις περί προμηθειών της Π.Α. για την ετήσια προ-
μήθεια των κάτωθι ειδών αρτοποιίας προς κάλυψη αναγκών Διαχείρισης Εστιατο-
ρίου της Μονάδας και θα συμπεριλαμβάνει την παράδοση των ειδών στις εγκατα-
στάσεις της Μονάδος: 
  

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Μ.Μ. Π/Υ Ποσότητα Π/Υ Κόστος 

1. Άρτος Λευκός τύπου 
70% 

κιλό 15.000 14.250€ 

2. Κουλούρι Θεσ/νίκης Τεμ 4.000 720 

  3. Ψωμάκι για Σάντουιτς 
(ατομικό) 

Τεμ 2.500   450 

     

   ΣΥΝΟΛΟ 15.420,00€ 

   ΦΠΑ 13% 2.004,60€ 

   ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

17.424,60€ 

 
 2. Ο ετήσιος εκτιμώμενος τζίρος σε ευρώ ανέρχεται σε δέκα επτά χιλιάδες τε-
τρακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ (17.424,60€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%. 

 
 3. Ο φάκελος της προσφοράς, μαζί με Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας 
της επιχείρησης και  Υπεύθυνη Δήλωση  για την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδο-
χή των όρων της παρούσας έρευνας αγοράς και των ισχυουσών διατάξεων περί 
προμηθειών του Δημοσίου και της Π.Α.,  να κατατεθεί μέχρι την 28/4/2016 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 09:00 π.μ. στην Κεντρική Γραμματεία της Μονάδας ή στην αρμό-
δια Επιτροπή Έρευνας Αγοράς και Αξιολόγησης Προσφορών. Προσφορές που θα 
κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και δεν 
αξιολογούνται.  
 

4. Στο δεξί μέρος εξωτερικά κάθε φακέλου προσφοράς θα πρέπει να αναγρά-
φονται ευκρινώς: 
 
  α. Η ένδειξη με κεφαλαία γράμματα :  
 
« ΠΡΟΣ ΚΕΔΑ/Σ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ». 
 
           β. Η επωνυμία της επιχείρησης, καταστήματος ή εταιρείας που συμμετέχει 
και σε περίπτωση αντιπροσώπου και η επωνυμία της αντιπροσωπείας του 
προμηθευτή. 



 
   γ. Η ακριβής διεύθυνση της επιχείρησης και των εγκαταστάσεων 

παραγωγής προϊόντων, τηλέφωνο FΑΧ. 
 

 5.  Ισχύς προσφοράς για εκατόν είκοσι (120) ημέρες. 
 
 6. Η αποσφράγιση των προσφορών και αξιολόγηση αυτών θα γίνει από την 
αρμόδια Επιτροπή της Μονάδας την Πέμπτη 28-4-16 και ώρα 09:00, με την  
σύνταξη σχετικού Πρακτικού Αξιολόγησης και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
υπόκειται στην Διεύθυνση Οικονομικού του ΑΤΑ. 
 
 7. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 
23520-90140. 
 
           
  Επγος (Ο) Στυλ. Υφαντίδης 

Ε.Ο.Υ 
 

   Ακριβές Αντίγραφο 
 
Μ.Υ Χατζηλάμπρου Κυριακή 
Γραμματέας ΚΕΔΑ/Σκοτίνας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΄΄Β΄΄ ΚΕΔΑ / ΣΚΟΤΙΝΑΣ  
Στη Φ.830/ΑΔ.358/Σ.181/19-4-16 ΤΜ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
  
 
 

ΛΟΙΠΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ  

 
 

 1. Η προσφορά να είναι καθαρογραμμένη στην Ελληνική γλώσσα και 
υπογεγραμμένη από τον μειοδότη ή το νόμιμο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της 
εταιρείας, να είναι σαφής και πλήρης και να μην αναφέρεται σε δεσμεύσεις και 
όρους που δεν αναφέρονται ή που έρχονται σε αντίθεση με τους όρους  
 

2. Η οικονομική προσφορά θα είναι σε απόλυτες τιμές σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ, 
ανά μονάδα μέτρησης ( τεμάχιο) είδους. 
 
 3. Η διάρκεια της προμήθειας και της σχετικής σύμβασης θα είναι ετήσια, και 
η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται από το ΑΤΑ/Γ3. 
 
  4. Οι τιμές των ειδών θα παραμείνουν σταθερές καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος 
της σύμβασης, ανεξάρτητα από τυχόν μέτρα που θα ληφθούν από οποιαδήποτε 
Αρχή και αυξήσεις κάθε φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κλπ.  
 
 5. Τα προσφερόμενα προϊόντα πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, και σύμφωνα με 
τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, της υφιστάμενης νομοθεσίας και των 
αγορανομικών διατάξεων. 
 
 6. Χρόνος Παράδοσης : Τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας 
καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται το 
συντομότερο δυνατόν από υποβολή της παραγγελίας από τη Μονάδα ανεξάρτητα 
από το μέγεθος αυτής και οπωσδήποτε εντός 24 ωρών κατά τις εργάσιμες ώρες. 
Ιδιαίτερα τονίζεται η απαίτηση για την καθημερινή παράδοση των ειδών 
κατά τους χειμερινούς μήνες, και σε οποιαδήποτε ποσότητα απαιτηθεί από 
την Μονάδα.   
 
 7. Μεταφορά και παράδοση των ειδών στο ΚΕΔΑ/Σ θα γίνεται με ειδικό ή 
κατάλληλο διασκευασμένο δικό του μέσον το οποίο πρέπει : 
 
   α. Να διασφαλίζει προστασία από τις ηλιακές ακτίνες και κάθε είδους 
ρύπανση. 
 
   β. Να διατηρείται καθαρό και να απολυμαίνεται τακτικά. 
 
 8. Τρόπος πληρωμής και Δικαιολογητικά : Τα είδη παραδίδονται πάντα 
συνοδεία Δελτίου Αποστολής – Τιμολογίου επί του οποίου θα αναγράφονται 
ευδιάκριτα το είδος, η τιμή, η ποσότητα και το πληρωτέο ποσό αριθμητικώς και 
ολογράφως σε ευρώ . Η πληρωμή θα γίνεται τοις μετρητοίς  ή κατάθεση σε Τραπ. 
Λογαριασμό , με την προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για 
είσπραξη χρημάτων από Κεντρική Διοίκηση και με την ποσοτική και ποιοτική 
(μακροσκοπική) παραλαβή των ειδών από τη Μερική Διαχείριση Εστιατορίου και 



τα αρμόδια όργανα της Μονάδος (Αξ/κο ωνίων και Ιατρό ή εκτελών χρέη αυτού). Η 
δαπάνη υπόκειται σε προείσπραξη Φόρου Εισοδήματος 4%, σύμφωνα με το 
άρθρο 62 του Ν. 4172/13. Με εξόφληση του ο προμηθευτής ή εκπρόσωπος αυτού 
αναγράφει ιδιοχείρως επί του τιμολογίου την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΕ» και 
μονογραφεί επ΄ αυτής ή εκδίδει εξοφλητική απόδειξη της επιχείρησης. Η 
προμήθεια επίσης βαρύνεται με κράτηση ποσοστού 0,1036% επί της συμβατικής 
προϋπολογιζόμενης αξίας (χωρίς ΦΠΑ), και καταβάλλεται κατά την έναρξη ισχύος 
αυτής.  
 

 9. Ο προμηθευτής επιβαρύνεται με μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, και 
λοιπά έξοδα μέχρι την παράδοση των υπό προμήθεια ειδών στη Διαχείριση Εστια-
τορίου της Μονάδας. 
 
 10. Επιτροπή της Μονάδας δύναται να προβαίνει σε δειγματοληπτικό έλεγχο 
για την συμφωνία των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών των ειδών και να 
επισκέπτεται περιοδικά, χωρίς προειδοποίηση, το χώρο παρασκευής των ειδών 
προς διαπίστωση της τήρησης των υγειονομικών κανόνων της επεξεργασίας και 
εναποθήκευσης των προοριζόμενων για τη Μονάδα προϊόντων όπως και την κα-
τάσταση των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών. 
 
 11.   Ο μειοδότης προμηθευτής θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης ίση με 5% της συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ). 
 
          
  Επγος (Ο) Στυλ. Υφαντίδης  

Ε.Ο.Υ 
 

   Ακριβές Αντίγραφο 
 
Μ.Υ Χατζηλάμπρου Κυριακή 
Γραμματέας ΚΕΔΑ/Σκοτίνας 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»  
ΣΤΗ Φ.830/ΑΔ.358/Σ.181/19-4-16 
 
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ-  ΚΕΔΑ/ΣΚΟΤΙΝΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ     τηλ. 23520-90140-1 ΦΑΞ 23520-91295 

                 
 

                                        ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Του προμηθευτή ……………………………………………………………………. 

Επιθυμώ να σας προσφέρω τιμές για τα είδη αρτοποιίας ως κατωτέρω : 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
Προσφερόμενη 

Τιμή/τεμ. 

Παρατηρή-
σεις (καθαρό 
βάρος τεμα-

χίου) 

1 
Άρτος τύπου μπαγκέτα 

   

2 
Κουλούρι Θεσ/νίκης  

 

3 
Ψωμάκι για Σάντουιτς (ατομικό)  

 

 
1. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ : ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

0,1036& υπέρ ΕΑΔΗΣΥ. 
2. ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ  ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Ο ΦΠΑ 13% 
3. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  120 ΜΕΡΕΣ. 
4. ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΕΙΔΩΝ  1 ΗΜΕΡΑ ΑΠ’ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 
5. ΘΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 4 % ΓΙΑ ΠΩ-

ΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 146,73 ΕΥΡΩ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 
6. ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 1500,00 ΕΥΡΩ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΦΟΡΟ-

ΛΟΓΙΚΗΣ  ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 
3.000,00 ΕΥΡΩ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟ-
ΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ. 

                                                                                       Σκοτίνα, ..… -…… -2016 
 
 

Ο Ο  ΤΑ  
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΜΕΛΗ 

  Α) 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ –ΣΦΡΑΓΙΔΑ)   

         Β) 
 

   
 

    Ακριβές Αντίγραφο     Επγος (Ο) Στ. Υφαντίδης 
Μ.Υ Χατζηλάμπρου Κυριακή     Ε.Ο.Υ 
Γραμματέας ΚΕΔΑ Σκοτίνας  
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Ε. ΜΕΡΟΣ  ΠΕΜΠΤΟ 
    ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
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   ΄Αρθρο  13o :   Ολοκλήρωση Σύμβασης 
 
 
 



 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 
ΚΕΔΑ / ΣΚΟΤΙΝΑΣ  
 
ΤΗΛ. :  23520-90140 
 
 
 
 
                         ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ: …../2016 
 
 
 
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ     :   ……………………. € (Συμπ. ΦΠΑ 13%) 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : « ……………………………………. »                                                                    
                                
                
 Στην Σκοτίνα σήμερα ………………………………..στα Γραφεία του ΚΕΔΑ/Σ 
οι υπογεγραμμένοι : …………………………………………… του ΚΕΔΑ/Σ, ως εκ-
πρόσωπος της Π.Α, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …………………………. Κατακυ-
ρωτική Απόφαση του ΑΤΑ/Γ3 και η εταιρεία «…………………..» ΑΦΜ 
………………… που εκπροσωπείται από τον ………………………………… 
…………………………… με Α.Δ.Τ …………………………, Οδός …………………, 
αριθμ. ....., ………… Τηλ. ……………… – FAX. ……………, συμφώνησαν και συ-
ναποδέχθηκαν, ο πρώτος των συμβαλλομένων με την εκτεθείσα ιδιότητά του την 
ανάθεση στο δεύτερο, καλούμενο στο εξής «Προμηθευτή»  της προμήθειας του 
υλικού όπως αναφέρεται λεπτομερώς στο άρθρο δύο (2) της παρούσας σύμβα-
σης.  
 
 
 
 
 
 
 



Μ  Ε  Ρ Ο Σ    Π Ρ Ω Τ Ο 
Γ Ε Ν Ι Κ Ο Ι      Ο Ρ Ο Ι 

Ά ρ θ ρ ο   1ο 
 
 1. Οποιαδήποτε διαφορά που αφορά στην ερμηνεία και στην εκτέλεση 
σύμβασης ή  παραγγελίας των προμηθευτών Π.Α λύεται, εφόσον από την κείμενη 
νομοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής διενέρ-
γειας του διαγωνισμού, εφαρμοζομένου του Ελληνικού Δικαίου.  

 
 2. Τα κάθε είδους, δικαιώματα του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώ-
πων Δημοσίου Δικαίου  των Ε.Δ των Οργανισμών  και γενικά των εκμεταλλεύσεων 
των Ενόπλων Δυνάμεων, εξαιτίας της μη συμμόρφωσης του προμηθευτή με τους 
όρους συμφωνιών και τη σύμβαση εισπράττονται από όσα ο προμηθευτής έχει να 
λαμβάνει από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε περίπτωση που αυτά δεν 
επαρκούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεως Δημοσίων εσό-
δων. 

 
 3. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξή-
σεις των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π που λαμβάνονται από ο-
ποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί 
της ποιότητας, τιμής και χρόνου παράδοσης των ειδών.  

 
 4. Η παρούσα διέπεται από τις διατάξεις των  Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247 Α’/ 
95) και ΠΔ 118/07 σε συνδυασμό με τις εκδοθείσες Κανονιστικές αυτών οδηγίες.  

 
 5. Η οριστική ποιοτική  και ποσοτική παραλαβή του αντικειμένου της 
Σύμβασης από την αρμόδια όργανα, δεν απαλλάσσει τον προμηθευτή από την 
ευθύνη της ποιότητας  της προμήθειας ή των προϊόντων που παρέδωσε. 
 
 
 

Μ Ε Ρ Ο Σ     Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο 
Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ο Ι      Ο Ρ Ο Ι 

 
 Ά ρ θ ρ ο   2ο 

Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου – Κρατήσεις 
 
 
 1. Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην ετήσια περιοδι-
κή προμήθεια ειδών άρτου, από ……………… έως ……………, ως εξής: 

         

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ 

1 …………………………. ………………. ………….. 

2    

3    

 
          Π/Υ: ………………εμ χ ………….. = …………….. χ 1,13 = ………………..€ 
 



 2. Κατά την εξόφληση του προμηθευτή θα παρακρατηθεί φόρος εισο-
δήματος (ΦΕ) σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.4172/13. 
 
 3. Επίσης, ο προμηθευτής βαρύνεται με : 
 
  α. Μεταφορικά, λογιστικά, εκφορτωτικά και λοιπά έξοδα μέχρι 
οριστικής ποιοτικής παραλαβής των υπό προμήθεια υλικών από αρμόδια επιτρο-
πή της Υπηρεσίας. 
 
  β. Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταμεί-
ων κλπ 
 
  γ. Το κόστος των τυχόν εργαστηριακών ελέγχων που θα διενερ-
γηθούν.  
 

Ά ρ θ ρ ο     3ο 
Π λ η ρ ω μ ή  -  Δ ι κ α ι ο λ ο γ η τ ι κ ά 

 
 1. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται από τη Διαχείριση Χρηματι-
κού της Οικονομικής Υπηρεσίας του ΚΕΔΑ/Σ τοις μετρητοίς με παράδοση από τον 
προμηθευτή εκάστης ποσότητας των συμβεβλημένων ειδών και προσκόμιση των 
παρακάτω δικαιολογητικών: με προσκόμιση Τιμολογίου – Δελτίο Αποστολής του 
προμηθευτή. Σε περίπτωση μη πληρωμής λόγω αντικειμενικής αδυναμίας, (π.χ. 
απουσία αρμόδιου οργάνου λόγω αδείας ή ασθένειας) η πληρωμή γίνεται το αργό-
τερο σε 30 ημέρες από την ημέρα παραλαβής των ειδών από τη Μονάδα : 
 
   
  α. Τιμολόγιο – Δελτίο Αποστολής του προμηθευτή θεωρημένο 
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 
  β. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας για την είσπραξη 
χρημάτων από φορείς Κεντρικής κυβέρνησης. 
 
  γ. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη εκκα-
θαρισμένων απαιτήσεων από το Δημόσιο, του αρμοδίου υποκαταστήματος ΙΚΑ. 
 
 2. Η πληρωμή διέπεται από τα καθοριζόμενα στο Π.Δ. 166/2003 
(ΦΕΚ138/Α/ 5-6-2003) “Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 
2003/35 της 29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές”.  
 

Ά ρ θ ρ ο     4ο 
Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου  

 
   
 1. Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση 
και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν φόρτωσε, παρέ-
δωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά 
μέσα στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του δόθηκε. Στον προμη-
θευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση επιβάλλονται, με απόφαση 



του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύ-
στερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω 
κυρώσεις : 
 
  α. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή, 
είτε από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή 
είχαν κληθεί για διαπραγμάτευση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγ-
μάτευση, αν συντρέχουν  οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π.Δ 118/07. Κάθε 
άμεση ή έμμεση προκαλούμενη  ζημία του δημοσίου ή το τυχόν  διαφέρον  που θα 
προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός 
αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση  που δεν πραγματοποιείται νέα προμή-
θεια του υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογι-
σμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση 
του αρμόδιου και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών η-
θών. 
 
  β. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης, υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας. 
 
  γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από 
το σύνολο των προμηθειών των φορέων, που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής 
του Ν.  2286/95. Ο αποκλεισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση πραγματοποιείται 
μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 
 
  δ. Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 10% της 
αξίας των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα 
να παραδώσει τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού,  ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού. 
Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρ-
θρου 32 του Π.Δ 118/07. 
 
  ε. Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής  που χορηγή-
θηκε  στον έκπτωτο  από τη σύμβαση  προμηθευτή, είτε από ποσόν  που τυχόν  
δικαιούται  να λάβει, είτε με κατάθεση  του ποσού  από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση 
της εγγύησης  προκαταβολής. Ο υπολογισμός  των τόκων γίνεται από την ημερο-
μηνία λήψης της προκαταβολής  από τον προμηθευτή  μέχρι την  ημερομηνία έκ-
δοσης  της απόφασης  κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον  κάθε φορά  ανώ-
τατο  όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία  δε αυτή  και  
μέχρι  της επιστροφής της, με το ισχύον  κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερί-
ας. 
 

Ά ρ θ ρ ο    5ο                                           
Κυρώσεις  για Εκπρόθεσμη Φόρτωση - Παράδοση 

 
 
 1. Σε περίπτωση που το υλικό  φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί 
μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε  με τυχόν μετάθεση  
και μέχρι λήξης  του χρόνου  της παράτασης  που χορηγήθηκε, σύμφωνα  με το 



άρθρο 26 του Π.Δ 118/07, επιβάλλεται, εκτός  των τυχόν προβλεπόμενων, κατά 
περίπτωση, κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται ως εξής : 
 
  α. Για καθυστέρηση  μίας ημέρας, ποσοστού  2% επί  της  συμ-
βατικής αξίας  της ποσότητας  που παραδόθηκε  εκπρόθεσμα. 
 
  β. Για καθυστέρηση 2 έως 3 ημερών, ποσοστό 10% επί της 
συμβατικής αξίας  της ποσότητας  που παραδόθηκε  εκπρόθεσμα. 
  Εάν κατά τον υπολογισμό του χρόνου  παράτασης, των περιπτώσε-
ων α. και β. προκύπτει  κλάσμα ημέρας, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. 
   
 2. Η είσπραξη του προστίμου, γίνεται με παρακράτηση από όσα έχει να 
λαμβάνει ο προμηθευτής ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτών, με ισό-
ποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, 
εφόσον ο προμηθευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
 
 3. Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο  και οι τόκοι  επι-
βάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. 
 
                                                      Ά ρ θ ρ ο     6ο 
                           Απόρριψη Συμβατικών Υλικών – Αντικατάσταση 
 
 
 1. Σε περίπτωση  οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμ-
βατικής  ποσότητας των υλικών, ο προμηθευτής οφείλει να αντικαταστήσει αυθη-
μερόν τις ποσότητες που απορρίφθησαν. 
 

Ά ρ θ ρ ο      7ο 
Εξαίρεση Επιβολής Κυρώσεων 

 
 1. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση όταν : 
 
  α. Το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με 
ευθύνη του Δημοσίου. 
 
  β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας .  
 
 Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά  οι παρακάτω: 
 
   (1) Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή 
των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή.    
 
   (2) Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο εργο-
στάσιο του  προμηθευτή. 
 
   (3) Πλημμύρα. 
 
   (4) Σεισμός. 
 
   (5) Πόλεμος 



 
   (6) Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη 
των μηχανημάτων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο  όργανο και υπό την προϋ-
πόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση  της σύμβασης από τον ίδιο ή τον κατα-
σκευαστή – προμηθευτή δευτερευόντων εξαρτημάτων ή πρώτων υλών. 
 
   (7) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών  (Διεθνούς  Δικτύ-
ου). 
 
   (8) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).  
 
 2. Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε 
είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την 
ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  
 

 
 Ά ρ θ ρ ο    8ο 
Εγγυοδοσία 

 
 1. Ο προμηθευτής  κατέθεσε ως εγγυοδοσία,  για την καλή εκτέλεση 
των όρων της παρούσας σύμβασης, την υπ’ α-
ριθμ………………………………………..επιστολή, ισχύος μέχρι 
…………………………. ποσού ευρώ …………………………………. που αντιστοι-
χεί σε ποσοστό  5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας των υλικών, χωρίς ΦΠΑ, 
η οποία θα επιστραφεί σ’ αυτόν με αίτησή του, μετά την πλήρη και καλή εκτέλεση 
των όρων της παρούσας σύμβασης. 
 

 
M Ε Ρ Ο Σ    Τ Ρ Ι Τ Ο                                          

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ι    Ο Ρ Ο Ι 
 

 Ά ρ θ ρ ο   9ο 
Τεχνικές Προδιαγραφές – Παροχή  Εγγυήσεων κ.λ.π 

 
 
 1. Η προμήθεια θα γίνει με βάση τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών, και ο προμηθευτής αποδέχεται τους όρους συμφωνιών του 
διαγωνισμού.  
 
 2. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι εκτελούνται στο από το Γενικό Χημείο του 
Κράτους ή άλλο εργαστήριο που ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα ή ιδιωτικό 
εργαστηριακό φορέα διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ ανάλογα με τη φύση του προς 
προμήθεια υλικού και τη μορφή ελέγχου, με δαπάνη του προμηθευτή.  
 
 

 
          Μ Ε Ρ Ο Σ    Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο 

Ο Ρ Ο Ι    Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Η Σ – Π Α Ρ Α Λ Α Β Η Σ 
 



 Ά ρ θ ρ ο       10ο 
Παράδοση - Παραλαβή      

 
 1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα είδη εντός είκοσι τεσ-
σάρων (24) ωρών από υποβολή της παραγγελίας με οποιοδήποτε τρόπο (π.χ. τη-
λεφωνικώς ή μέσω φαξ κλπ) από αρμόδιο όργανο της Μονάδας. 
 
 2. Τόπος παράδοσης : Διαχείριση Εστιατορίου ΚΕΔΑ/Σκοτίνας 
  
 3. Η περιοδική παραλαβή των ειδών θα πραγματοποιείται από τα 
αρμόδια προς τούτο όργανα-τριμελή επιτροπή (Διαχειριστής Εστιατορίου, αξιωμα-
τικός ωνίων και Ιατρός Μονάδος ή εκτελών χρέη αυτού). 
 
  α. Πριν την παράδοση των ειδών, ο προμηθευτής ενημερώνει 
τον αρμόδιο φορέα της Μονάδας που υπέβαλε την παραγγελία και εξασφαλίζει την 
έγκρισή του για το χρόνο παράδοσης των ειδών στη Μονάδα. 
             
  β. Επίσης ο προμηθευτής  εξασφαλίζει από το Γρ. Ασφάλειας 
της Μονάδας άδεια εισόδου του προσωπικού του, όπου και όταν τούτο απαιτείται, 
για την παράδοση. 
   
  γ. Όταν εκτός από τη μακροσκοπική εξέταση απαιτούνται και 
άλλοι έλεγχοι (όπως χημική εξέταση, μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία), συ-
ντάσσεται από την αρμόδια επιτροπή, εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού 
ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) 
μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών. Εάν, λόγω  της φύσης  του υλικού,  
όλοι οι έλεγχοι  γίνονται από την επιτροπή παραλαβής και δεν μεσολαβούν εργα-
στηριακοί και λοιποί έλεγχοι για τη σύνταξη του οριστικού πρωτοκόλλου, αυτό συ-
ντάσσεται από την επιτροπή, χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μακρο-
σκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας.  
 
 4. Ο προμηθευτής  υποχρεούται να παραδίδει το υλικό  μέσα στα χρο-
νικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση. 

 
 5. Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης – παράδοσης μπορεί με απόφαση  
του αρμόδιου Υπουργού ή του αρμόδιου  για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, να 
παρατείνεται  μέχρι το 1/4 αυτού, ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που 
υποβάλλεται  υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου.  
 
 6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπηρεσία που εκτελεί 
την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των ειδών για την ημερομηνία που προτί-
θεται να παραδώσει τα είδη, τουλάχιστον μία (1) εργάσιμη ημέρα νωρίτερα. 
 
 7. Μετά από κάθε παράδοση είδους στη Μονάδα το αρμόδιο όργανο 
της Μονάδας αναγράφει τα στοιχεία του και υπογράφει στο Τιμολόγιο – Δελτίο 
Αποστολής για την καλή παραλαβή των ειδών. 
 
 8. Κατά την παράδοση των ειδών διενεργείται μακροσκοπικός έλεγχος 
από τον ιατρό της Μονάδας για τον υγειονομικό έλεγχο και καταλληλότητα αυτών. 
Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μακροσκοπική εξέταση, ή και άλ-



λους ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την επιτροπή ή και ελέγχους που 
διενεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμαστήρια) που ανήκουν 
στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία της 
πραγματικής  προσκόμισης του υλικού. Σε περίπτωση που η σύμβαση  προβλέπει 
ελέγχους  που διενεργούνται από όργανα που δεν ανήκουν στον φορέα, ο συμβα-
τικός χρόνος  παραλαβής  αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης 
του υλικού,  χωρίς να υπολογίζεται  σ΄ αυτήν το χρονικό  διάστημα από την απο-
στολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του 
ελέγχου στην επιτροπή.   
  
 9. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και 
πληρωμή  του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβα-
ση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού 
ή του εξουσιοδοτημένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρό-
εδρος και τα μέλη  της επιτροπής  που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον 
προβλεπόμενο από τη σύμβαση χρόνο και όταν : 
 
  α. Τα είδη που κρίνονται απορριπτέα, ο προμηθευτής υπο-
χρεούται να το αντικαταστήσει,  σύμφωνα με τα ισχύοντα, άλλως υπόκειται στις 
προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. 
 
  β. Τα είδη παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της σύμ-
βασης, κρίνεται όμως παραλειπτέο, ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί στην 
αποκατάσταση αυτών, εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή  ποσού  που αντι-
στοιχεί  σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον αποφασισθεί  παραλαβή με 
έκπτωση.  Και για τις δύο παραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση  του αρμόδιου 
Υπουργού, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.  Η παραπάνω  επι-
τροπή παραλαβής προβαίνει  σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής, που προβλέπο-
νται  από την σύμβαση  και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, η δε αμοιβή των με-
τασχόντων σε αυτή  και τυχόν άλλα έξοδα  βαρύνουν τον φορέα, για τον οποίο 
προορίζονται τα υλικά. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν  έγινε από την αρχική  
επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 
Ά ρ θ ρ ο     11ο 

Συσκευασία 
 

 
 1. Η συσκευασία των ειδών της σύμβασης είναι αυτή του εργοστασίου-
φούρνου παρασκευής, χωρίς να  επιβαρύνεται η Υπηρεσία και δεν επιστρέφεται  
στον προμηθευτή. 
               
 2. Το προσφερόμενο υλικό θα είναι φρέσκο και θα παραδοθεί εντός του 
προβλεπόμενου κιβωτίου μεταφοράς. 
 

M Ε Ρ Ο Σ    Π Ε Μ Π Τ Ο 
 

Λ Ο Ι Π Ο Ι     Ο Ρ Ο Ι       
Ά ρ θ ρ ο    12ο 

Τροποποίηση Όρων Υπογραφής Σύμβασης 
 



 
 Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον και τα δύο συμ-
βαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς τούτο, η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου της Υπηρεσίας.     
 
 

Ά ρ θ ρ ο    13ο 
Ολοκλήρωση Σύμβασης 

 
 1. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν : 
 
  α. Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρε-
τού υλικού, εάν η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά 
μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο. 
 
  β. Παραλήφθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά η ποσότητα 
που παραδόθηκε. 
 
  γ. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προη-
γουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
 
  δ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις 
και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις 
κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.  
 

         Γ Ε Ν Ι Κ Α 
 
 1. Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, 
όπως προσφορά, διακήρυξη, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός προδή-
λων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύει για ένα έτος από την υπογραφή της και 
δεν μπορεί να παραταθεί.  
 
 2. Η παρούσα συντάχθηκε εις διπλούν και αφού αναγνώσθηκε και βε-
βαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους.  
 
 
                                           ΟΙ     ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
                 Ο                                                                                          Ο 
      ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                                     ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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