
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Βόλος, .... / ...... /2019
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                       Αρ. Πρωτ. :.........                                                                     
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

                                                              
ΣΧΕΔΙΟ   ΣΥΜΒΑΣΗ  Σ

Προμήθεια τροφίμων για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Μαγνησίας/Σποράδων στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράμματος  Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ).

Στο Βόλο και στο Δημοτικό Κατάστημα (πλατεία Ρ. Φεραίου), σήμερα την   ....η του  μηνός .......  2019 οι
κάτωθι συμβαλλόμενοι: 

1. Ο Δήμος Βόλου, όπως νομίμως εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο και

2. O …………..του ............, κάτοικος .......οδός ........ & ΑΔΤ: .........., ο οποίος εκπροσωπεί νομίμως την
εταιρεία με την επωνυμία ............ και με διακριτικό τίτλο ¨.........  Ε.Ε¨με έδρα τ...............  και
ΑΦΜ : .............ΔΟΥ ..............., συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:

-του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
-του  Ν.  4497/2017  (ΦΕΚ 171/13.11.2017  τεύχος  Α’):  «Άσκηση  υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων,
εκσυγχρονισμός  της  επιμελητηριακής  νομοθεσίας  και  άλλες  διατάξεις»  -  Τροποποιήσεις  σε  δημόσιες
συμβάσεις», και ιδίως του άρθρου 107
-του Ν. 4555/2018.
-του  ν.  4314/2014  (Α'  265)1, “Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή  αναπτυξιακών
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο 2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  2012/17  του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό
δίκαιο,  τροποποίηση  του  ν.  3419/2005  (Α'  297)  και  άλλες  διατάξεις”  και  του  ν.  3614/2007  (Α'  267)
«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007
-2013»,
-του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
-του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.  318/1992  (Α΄161)  και  λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  
-της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 
-του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
-του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των
μελών τους με κλήρωση»,
-του ν.  4013/2011 (Α΄  204)  «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
1 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
-του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,
-του άρθρου 5 της απόφασης με αριθ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών
-του ν. 3548/2007 (Α΄ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,  
-του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με
τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών
προσώπων  του  ευρύτερου  δημόσιου  τομέα»,  της  κοινής  απόφασης  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και
Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του
ν.3310/2005,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  ν.3414/2005’’,  καθώς  και  της  απόφασης  του  Υφυπουργού
Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 
-του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
-του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,
-του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 
-του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”, 
- του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”
- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών»,
- της με αρ.  57654 (Β’  1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»,
- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,
-του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου
2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και τον Συμπληρωματικό
αυτού (ΕΕ) αριθ. 532/13.3.2014,
- της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) C(2014) 9803 final της 15ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με την έγκριση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και/ή Βασικής Υλικής Συνδρομής για στήριξη από το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους για την Ελλάδα,
- της υπ’ αριθμ.Δ26/οικ.54796/531/21.11.2017 (ΦΕΚ Β΄4233/04.12.2017) ΚΥΑ «Κατανομή προϋπολογισμού
για τη χρηματοδοτική περίοδο 2018-2019, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής, το οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους (ΤΕΒΑ)»,
- Την  με  αριθ.  πρωτ.  Δ13/οικ./17354/1385/21.03.2018  Πρόσκληση  της  Διαχειριστικής  του  Ε.Π.
Επισιτιστικής ή/και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ ΕΒΥΣ), που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), για την υποβολή προτάσεων στο ΕΠ.
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-των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του
συνόλου  των  διατάξεων  του  ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού,  περιβαλλοντικού  και  φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
-  Την υπ’ αριθ. 304/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλου, με την οποία εγκρίθηκε
η  υποβολή  πρότασης  με  τίτλο  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗ  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΜΕΤΡΩΝ  2018-2019-
Κ.Σ. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/ΣΠΟΡΑΔΩΝ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ)» με κωδικό πρόσκλησης
ΚΣ2/2018-2019,

-Την με αριθ. πρωτ. 39039/7.5.2018 Αίτηση Χρηματοδότησης Πράξης του Δικαιούχου ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ, ΚΣ
ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/ΣΠΟΡΑΔΩΝ προς την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠ ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ, για την ένταξη της πράξης
στο Ε.Π. «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το  Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους
Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD),

-Την  υπ’  αριθ.  618/13.6.2018  (ΑΔΑ:78ΔΜΟΞ7Φ-Β89)  απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  Κοινωνικής
Αλληλεγγύης  για  την  ένταξη  της  πράξης  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ  ΚΑΙ  ΠΑΡΟΧΗ  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΜΕΤΡΩΝ  2018-2019»-ΠΕ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/ΣΠΟΡΑΔΩΝ»  με  Κωδικό  ΟΠΣ  5029310  στο  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  «Επισιτιστικής  και
Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)2014-2020», 

-Την  υπ'  αριθ.  856/2018  (ΑΔΑ:  67Υ2Ω96-4ΝΦ)  Α.Δ.Σ.  για  την  συγκρότηση  Επιτροπής  διενέργειας
διαγωνισμού  και  αξιολόγησης  προσφορών  για  «Προμήθεια  Τροφίμων  και  Ειδών  Βασικής  Υλικής
Συνδρομής  (ΒΥΣ)  στα πλαίσια της πράξης:  Αποκεντρωμένες προμήθειες  Τροφίμων και  Βασικής  Υλικής
Συνδρομής,  Διοικητικές  Δαπάνες  και  Παροχή  Συνοδευτικών  Μέτρων  2018-2019  για  την  Κοινωνική
Σύμπραξη ΠΕ Μαγνησίας/Σποράδων με κωδ.MIS 5029310 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής
και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)» για το
έτος 2019.

- Την αριθ. πρωτ. 13156/13-2-2019 μελέτη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας
Υγείας του Δήμου Βόλου, 

-Την  υπ’  αριθ.  πρωτ.8797/30-1-2019  (ΑΔΑ:ΩΥ6ΔΩ96-2ΑΟ)  Απόφαση  έγκρισης  της  δαπάνης-δέσμευσης
πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης Νο 547/2019 σε βάρος του Κ.Α. 15.6473.003 του προϋπολογισμού
του Δήμου οικονομικού  έτους 2019 και τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί
της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, την συνδρομή των
προϋποθέσεων  της  παρ.  1α  του  άρθρου  4  του  Π.Δ.  80/2016  και  τη  δέσμευση  στο  οικείο  Μητρώο
Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με αρ. 547/2019,

-του Πρωτογενούς αιτήματος με ΑΔΑΜ:...............

  -Tην αριθ.…..2019  απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού της Α΄ Φάσης
του  Διαγωνισμού -ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-
-Tην αριθ. ..../2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την έγκριση του Πρακτικού της Β΄ Φάσης
του  Διαγωνισμού -ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-
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-Tην υπ’ αριθ...../2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Βόλου σχετικά με την  κατακύρωση του
διαγωνισμού  «Προμήθεια  τροφίμων  και  ειδών  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής  (ΒΥΣ)  για  την  Κοινωνική
Σύμπραξη Π.Ε. Μαγνησίας/Σποράδων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και
Βασικής  Υλικής  Συνδρομής  του  Ταμείου  Ευρωπαϊκής  Βοήθειας  για  τους  Απόρους  (ΤΕΒΑ),  ενδεικτικού
συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης  2.803.803,11€  χωρίς  ΦΠΑ»,  η  οποία κρίθηκε  νόμιμη με  την υπ’
αριθ......../....../.....-....-2019  Απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Θεσσαλίας  –
Στερεάς Ελλάδας, με την οποία σας ενημερώσαμε ότι είστε ανάδοχος  της  ανωτέρω προμήθειας. 
- Το υπ'αριθ. Πρωτ.:......./....../...... έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής σχετικά με την διατύπωση σύμφωνης
γνώμης επί των σχεδίων συμβάσεων της προμήθειας τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής της
πράξης  “ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ  ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019΄΄-Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/ΣΠΟΡΑΔΩΝ” με κωδικό ΟΠΣ
5029310.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων, την εταιρεία με την επωνυμία .........  και με διακριτικό τίτλο ¨........¨με
έδρα .........  και ΑΦΜ : .............. ΔΟΥ ........., που ανακηρύχθηκε βάσει της αριθ. ...../2019 κατακυρωτικής
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βόλου και η οποία στο εξής θα καλείται «Ανάδοχος», την
προμήθεια «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ
ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (ΤΕΒΑ)» ποσού .............€,
πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α, συνολικού ποσού ...........€  με τους ακολούθους όρους:

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Τα προς προμήθεια είδη από τον «Ανάδοχο» αφορούν : Την εταιρεία....................................για την 
προμήθεια των κάτωθι ειδών συνολικής δαπάνης.............................€ χωρίς Φ.Π.Α.

ΑΑ ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΑΘΑΡΟ
ΠΟΣΟ ΦΠΑ 24% ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ
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Οι ανωτέρω τιμές αφορούν την παράδοση των ανωτέρω ειδών ελευθέρων με μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη
του Αναδόχου εντός του χώρου φύλαξης, που θα υποδείξει ο Δήμος Βόλου,  στις πιο κάτω διευθύνσεις :
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ-ΤΗΝ Ι.Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ (ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΡΑΓΑΤΣ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ
ΑΓΝΩΝΤΑ ΜΕ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ), ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ), ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ (ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΥΡΟΥ), ΓΙΑ ΤΟΝ
ΔΗΜΟ  ΡΗΓΑ  ΦΕΡΑΙΟΥ  (ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ  ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ),  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΔΗΜΟ  ΝΟΤΙΟΥ  ΠΗΛΙΟΥ  (ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ
[ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ],  ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ  [ΠΡΩΗΝ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ],  ΓΙΑ  ΤΟΝ
ΔΗΜΟ ΣΚΙΑΘΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΒΟΣ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΑΝΕΜΟΣ), ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ (ΚΑΠΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ),
ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ)  και συμπεριλαμβάνει κρατήσεις
καθώς και κάθε είδους δαπάνη για τη μεταφορά και την εκφόρτωσή τους.
Οι παραπάνω  τιμές θα παραμείνουν  σταθερές καθ΄ όλη την διάρκεια της παρούσης σύμβασης και δεν
υπόκεινται σε καμία μεταβολή από οιανδήποτε αιτία.
Η  διάρκεια  της  σύμβασης  ορίζεται  από  την  υπογραφή  της  έως 31-12-2019  (λήξη  του  φυσικού
αντικειμένου) και 31-3-2020 (λήξη του οικονομικού αντικειμένου),  δεδομένου ότι μέχρι τέλους του 2019
θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και οι διανομές των ειδών στους δικαιούχους του προγράμματος.
Ο Δήμος έχει το δικαίωμα μονομερούς παράτασης της σύμβασης με τους ίδιους όρους σε περίπτωση που
δοθεί παράταση ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου από τη Διαχειριστική Αρχή του ΤΕΒΑ.

ΑΡΘΡΟ 2: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ-ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
1. Η παρούσα Σύμβαση χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ).
2. Η συμβατική αμοιβή, η οποία προέκυψε από την Οικονομική Προσφορά του «Αναδόχου» και συνίσταται
στο χρηματικό ποσό των ..............€  πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ.
3.  Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει  στο 100% της αξίας της ποσότητας,  που θα παραλαμβάνεται
τμηματικά κάθε φορά με βάση τα πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, με την προσκόμιση
των νόμιμων δικαιολογητικών μέσα σε εύλογο χρόνο απαραίτητο για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων
πληρωμής.
4.  Οι  κάθε  είδους  φόροι,  φόροι  εισφορές,  τέλη  κρατήσεις  υπέρ  τρίτων και  κάθε  άλλη δαπάνη  κ.λ.π.
βαρύνουν τον Ανάδοχο.
5. Τυχόν αναπροσαρμογή της τιμής λόγω αύξησης της τιμής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
βαρύνει αποκλειστικά τον Δήμο Βόλου.

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Σε συμμόρφωση με τα σχετικώς οριζόμενα στην Διακήρυξη, ο Ανάδοχος, κατέθεσε Εγγυητική Επιστολή
Καλής  Εκτέλεσης  με  αριθ.  ........../.....-.....-2019  της  ................ ανερχόμενη  σε  ποσοστό  5%  επί  της
συνολικής συμβατικής αξίας της Προμήθειας, χωρίς τον ΦΠΑ, δηλαδή ποσού  .............€.

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ
Τα είδη θα παραδίδονται και θα συσκευάζονται σε ατομικά πακέτα ανά ωφελούμενη μονάδα (οικογένεια),
με φροντίδα, παρουσία και έξοδα του προμηθευτή σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες στα σημεία
Διανομής  των Εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Μαγνησίας/Σποράδων.

Το τελικό πρόγραμμα διανομής θα συμφωνείται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Προμηθευτή,
τουλάχιστον 20 ημέρες πριν τις διανομές. Οι ημερομηνίες παραδόσεων θα τηρούνται αυστηρά, ώστε την
ίδια ημέρα της παράδοσης (τουλάχιστον για τα ευπαθή προϊόντα), να έχει προγραμματισθεί η διανομή
των  αντίστοιχων  ειδών  στους  ωφελούμενους  του  ΤΕΒΑ  της  Κοινωνικής  Σύμπραξης  Π.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
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Μαγνησίας/Σποράδων.

Το σύνολο της ποσότητας των ειδών που θα παραγγέλλεται κάθε φορά από τον επικεφαλής εταίρο - Δήμο
Βόλου,  ανάλογα  με  τις  προκύπτουσες  ανάγκες,  θα  παραδίδεται,  εντός  είκοσι  (20)  ημερών  από  την
παραγγελία (τηλεφωνικά ή μέσω τηλεομοιοτυπίας), στα σημεία διανομής που ορίζονται στη Μελέτη  η
οποία  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσας  σύμβασης,  όπου  θα  γίνεται  καταμέτρηση  της
ποσότητας  και  ποιοτικός  έλεγχος  των  ειδών  από  τις  κατά  τόπου  αρμόδιες  Επιτροπές  Παραλαβής.  Η
καταμέτρηση  και  ο  ποιοτικός  έλεγχος  των  ειδών,  δύναται  να  πραγματοποιείται  και  στην  έδρα  του
προμηθευτή, πριν ο προμηθευτής προβεί στην ετοιμασία των ατομικών συσκευασιών , δηλαδή δύναται να
γίνει η καταμέτρηση και ο ποιοτικός έλεγχος  συγκεντρωτικά σε κιβώτια / παλέτες.

Η  μεταφορά  και  παράδοση  των  ειδών  θα  γίνεται  με  δαπάνες  του  προμηθευτή  και  με  δικά  του  ή
μισθωμένα  από  αυτόν  μεταφορικά  μέσα  ή  και  ψυγεία,  τα  οποία  πρέπει  να  είναι  καθαρά  και
απολυμασμένα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί μεταφοράς τροφίμων.

Οι  παραδόσεις  θα  πραγματοποιούνται,  συνολικά  για  τις  ποσότητες  που  αφορούν,  σε  κάθε  χώρο
παράδοσης την ίδια ημέρα και ώρα, στη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης, όπως θα υποδειχθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο κατωτέρω αριθμός
διανομών ανά Σημείο Παράδοσης ( όπως ορίζονται παραπάνω), ανά κατηγορία:

-ΤΡΟΦΙΜΑ- πέντε (5)

-ΒΥΣ- πέντε (5)

Η διάρκεια των διανομών εκτιμάται σε μία (1) εργάσιμη μέρα ανά σημείο διανομής και ανά διανομή πλην
του Δήμου Βόλου όπου εκτιμάται μέχρι δέκα (10) εργάσιμες μέρες.

Μετά τη διασύνδεση του ΤΕΒΑ με το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) ωφελούμενοι /δικαιούχοι
του Προγράμματος είναι όσοι έχουν επιλέξει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα να λαμβάνουν βοήθεια και από
το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  Επισιτιστικής  και  Βασικής  Υλικής  Συνδρομής,  κάτι  που  συνεπάγεται  την
μεταβλητότητα του αριθμού των ωφελουμένων ανά μήνα. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα τρόφιμα σε πακέτα, τα οποία θα περιέχουν τις κατάλληλες
ποσότητες ανά ωφελούμενο. Οι δικαιούμενες ποσότητες ανά ωφελούμενο θα παραδίδονται στον Ανάδοχο
από τον Δήμο Βόλου τουλάχιστον 20 ημερολογιακές ημέρες πριν τις διανομές ώστε να προβαίνει  στη
συσκευασία των προς διανομή προϊόντων σε πακέτα. 

Όλα  τα  υπό  προμήθεια  προϊόντα  πρέπει  να  φέρουν  σε  εμφανές  σημείο  την  ένδειξη  «ΤΑΜΕΙΟ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΒΑ/FEAD»«ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ». 

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να παρέχει με δικό του κόστος κατ’ ελάχιστο  : α. δώδεκα (12) άτομα προσωπικό
στα σημεία διανομής του Δήμου Βόλου, β.  από τρία  (3)  άτομα προσωπικό στα σημεία διανομής των
Δήμων:  Αλμυρού,  Ζαγοράς  -  Μουρεσίου,  Νοτίου  Πηλίου,  Ρήγα  Φεραίου  και  γ.  από  δύο  (2)  άτομα
προσωπικό στα σημεία διανομής των Δήμων: Αλοννήσου, Σκιάθου & Σκοπέλου  καθ' όλη τη διάρκεια της
ημερήσιας  διανομής,  που  θα  πραγματοποιεί  τη  διανομή  των  ειδών  στους  ωφελούμενους,  υπό  την
επίβλεψη και εποπτεία των αρμόδιων υπηρεσιών των Δήμων.

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να παρέχει με δικό του κόστος τα κατάλληλα μέσα μεταφοράς και εκφόρτωσης
(φορτηγά,  κλαρκ,  παλετοφόρα)  τα  κατάλληλα  μέσα  μεταφοράς  υπό  ψύξη  (φορτηγά  ψυγεία)  τον
κατάλληλο  εξοπλισμό  (ψυγεία)  στα  οποία  θα  διατηρούνται  τα  προϊόντα  καθ'  όλη  τη  διάρκεια  της
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ημερήσιας διανομής (τουλάχιστον 10 ώρες ημερησίως) καθώς και τα κατάλληλα μέσα (Η/Υ και εκτυπωτή,
σακούλες,  τρόλεϊ-καρότσια  μεταφοράς)  ώστε  να  διανέμονται  με  σωστό  και  ασφαλή  τρόπο  στους
ωφελούμενους. 

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται όσες συσκευασίες ειδών (εκτός των νωπών προϊόντων) δεν διανεμηθούν την/τις
ημέρα (ες) διανομής σε όλα τα σημεία διανομής, να τις κατευθύνει και αποθηκεύσει σε δικούς του χώρους
αποθήκευσης οι οποίοι θα ανταποκρίνονται πλήρως  στις συνθήκες αποθήκευσης σύμφωνα πάντα με τις
«Τεχνικές  προδιαγραφές  του  κάθε  είδους»  προκειμένου  να  αποθηκευτούν  μέχρι  τη  διενέργεια  της
επόμενης διανομής όποτε αυτή προγραμματιστεί από την Αναθέτουσα Αρχή. Τις συσκευασίες των νωπών
προϊόντων ο Ανάδοχος δεσμεύεται  να τις  προωθήσει  σε  δομές σίτισης και  σημεία  κατ'  υπόδειξη  της
Αναθέτουσας Αρχής. 

Ο  ανάδοχος υποχρεούται  να  αναλάβει  την  παροχή  υπηρεσιών  για  τη  μεταφορά  και  προσωρινή
αποθήκευση των ειδών που δεν διανεμήθηκαν κατά την επί τόπου διανομή και την εκ νέου μεταφορά τους
στους  χώρους  της  διανομής  της  Κοινωνικής  Σύμπραξης  για  την  εκ  νέου  διανομή  τους  στους
ωφελούμενους. Η προσωρινή αποθήκευση των ειδών θα πραγματοποιείται σε αποθηκευτικούς χώρους,
με τις νόμιμες αδειοδοτήσεις, ανάλογα με τα είδη προς προσωρινή αποθήκευση, που θα διατίθενται από
τον Οικονομικό Φορέα στην Κοινωνική Σύμπραξη για το χρονικό διάστημα υλοποίησης της σύμβασης του.
Για την εύρυθμη υλοποίηση του έργου της απαιτείται οι αποθηκευτικοί χώροι που θα διατίθενται,  να
χωροθετούνται  εντός  της  διοικητικής  εμβέλειας  των  εταίρων  της  Κοινωνική  Σύμπραξη  ΠΕ
Μαγνησίας/Σποράδων.

Ο Οικονομικός Φορέας αναλαμβάνει πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για την ασφαλή  μεταφορά και
αποθήκευση των ειδών, για το χρονικό διάστημα που υποδεικνύει η Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση
απώλειας ή καταστροφής των εν λόγω ειδών για οποιονδήποτε λόγο, ο οικονομικός φορές οφείλει να τα
αντικαταστήσει χωρίς καθυστέρηση.

Με σκοπό την επί τόπου διανομή των ειδών στους ωφελούμενους και τη διευκόλυνση του έργου της
Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Μαγνησίας/Σποράδων ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση:

- να τυποποιήσει τα δέματα των ωφελούμενων, όπως αναφέρεται ανωτέρω στη «Συσκευασία»,

- να τα μεταφέρει με τα κατάλληλα οχήματα στον τόπο διανομής,

- να τα εκφορτώσει,

- να τα τοποθετήσει,

-   να τα παραδώσει ταξινομημένα ανά κατηγορία δέματος εντός των χώρων διανομής στους τελικούς
δικαιούχους (ωφελούμενους του προγράμματος), διαθέτοντας το απαιτούμενο προσωπικό  και την
υλικοτεχνική  υποδομή,  ακολουθώντας  τις  υποδείξεις  της  υπηρεσίας  για  την  εξασφάλιση  της
συνεχούς ροής στη διανομή.

Πιο συγκεκριμένα, το προσωπικό του αναδόχου θα πρέπει αφού παραλάβει το σχετικό έγγραφο που θα
του παραδίδεται από τους υπαλλήλους των Εταίρων Κοινωνικής Σύμπραξης στους χώρους διανομής για
τον  κάθε  ωφελούμενο  ξεχωριστά,  να  συγκεντρώνει  τα  αντίστοιχα  προϊόντα,  να  τα  παραδίδει  στους
ωφελούμενους και να συνδράμει αυτούς κατά την τοποθέτηση των προϊόντων στο καρότσι ή στο μέσο
μεταφοράς που οι ωφελούμενοι θα διαθέτουν.

Να φορτώσει, μεταφέρει, εκφορτώσει και φυλάξει όλα  τα  δέματα  που  δεν  παρέλαβαν οι ωφελούμενοι
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από τον χώρο διανομής προς κατάλληλη αποθήκη για τις ανάγκες του ΤΕΒΑ, προκειμένου να διανεμηθούν
στους ωφελούμενους σε επόμενη διανομή. 

Όσον αφορά στο χώρο αποθήκευσης των δεμάτων που δεν παρελήφθησαν από τους ωφελούμενους, ως
ανωτέρω, αυτός θα πρέπει να είναι κατάλληλου μεγέθους, ώστε να μπορεί να αποθηκεύσει ποσότητες
ξηρών τροφίμων και ΕΒΥΣ που αντιστοιχούν σε μία (1) διανομή, να έχει τις απαραίτητες άδειες.

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα αρχίσει  αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης και θα
πραγματοποιηθεί τμηματικά και σταδιακά, σύμφωνα με το συνολικό προγραμματισμό παραδόσεων.

Οι παραδόσεις των ζητούμενων ειδών θα γίνονται με ευθύνη και δαπάνη του αναδόχου σε σημεία που
καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα. 

ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ / ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑ ΕΤΑΙΡΟ
Α/Α ΕΤΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΙΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1
ΒΟΛΟΥ - Ι.Μ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ

-ΚΕΚΠΑ ΔΙΕΚ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΡΑΓΑΤΣ (ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ ΑΓΝΩΝΤΑ ΜΕ ΚΟΥΡΟΥΝΙΩΤΗ)

2 ΑΛΜΥΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δ. ΑΛΜΥΡΟΥ
3 ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

4 ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
- ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

- ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΖΑΓΟΡΑΣ

5 ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ

ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ
(ΠΡΩΗΝ ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ)

ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ
(ΠΡΩΗΝ ΚΤΙΡΙΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ)

6 ΣΚΙΑΘΟΥ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΒΟΣ

(ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΑΝΕΜΟΣ)

7 ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΚΑΠΗ ΣΚΟΠΕΛΟΥ
8 ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ

Ενδεικτικά  αναφέρεται  ότι  η  διάθεση  των  προϊόντων  από  το  προσωπικό  του  αναδόχου  στους
ωφελούμενους του ΤΕΒΑ μπορεί να γίνει σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο. Στην περίπτωση που ο χώρος είναι
ανοικτός, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, να διαθέτει τέντες για την
επαρκή προστασία των ωφελούμενων και των προϊόντων.

Οι  παραδόσεις  θα  πραγματοποιούνται,  συνολικά  για  τις  ποσότητες  που  αφορούν,  σε  κάθε  χώρο
παράδοσης την ίδια ημέρα και ώρα, στη διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης, όπως θα υποδειχθεί από την
Αναθέτουσα Αρχή.

Οι  ποσότητες  της  κάθε  παράδοσης,  θα  ορίζονται  από  την  Αναθέτουσα Αρχή,  σε  συνεργασία με  τους
Εταίρους της Κοινωνικής Σύμπραξης, κατόπιν παραγγελίας, η οποία θα δίνεται στον Ανάδοχο μέσω φαξ ή
με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και θα ικανοποιείται σε συγκεκριμένη ημερομηνία, εντός πέντε (5) ημερών
από την έγγραφη ενημέρωσή του.
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Περαιτέρω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη σωστή μεταφορά και
παράδοση των ειδών στους προαναφερόμενους τόπους παράδοσης. 

Απαιτείται άδεια ή έγκριση καταλληλότητας για τα μέσα μεταφοράς, που αφορούν στη διακίνηση των
προϊόντων  η  βεβαίωση  καταλληλότητας  παρέχεται  από  την  Διεύθυνση  Υγιεινής  ή  άλλες  αρμόδιες
Υπηρεσίες.

Ευθύνεται  δε  προσωπικώς  μόνον  ο  ανάδοχος  αποκλειόμενης  ρητώς  και  απολύτως  κάθε  ευθύνης  της
Αναθέτουσας  Αρχής  και  των  Εταίρων  της  Κ.Σ.,  για  τα  κατά  τη  διάρκεια  εκτελέσεως  της  συμβάσεως
ατυχήματα  ή  βλάβες  που  μπορεί  να  συμβούν  στο  πάσης  φύσεως  προσωπικό  του  ή  σε  τρίτους  από
οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και υποχρεούται να καταβάλλει κάθε θετική και αποθετική ζημιά που τυχόν
ήθελε  προκύψει  κατά  την  εκτέλεση  της  προμήθειας.  Τα  απαιτούμενα  για  την  προμήθεια  των  ειδών
μεταφορικά μέσα, ο έλεγχός τους καθ' όλη την διάρκεια της προμήθειας και το απαιτούμενο εργατοτεχνικό
προσωπικό για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στον τόπο παράδοσης, βαρύνουν αποκλειστικά τον
προμηθευτή.

Ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  των ειδών μπορεί  να  παρατείνεται,  πριν  από τη  λήξη  του  αρχικού
συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  υπό  τις   προϋποθέσεις  του  άρθρου  206  του  ν.  4412/2016.  Στην
περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν
λόγοι  ανωτέρας  βίας  ή  άλλοι  ιδιαιτέρως  σοβαροί  λόγοι  που  καθιστούν  αντικειμενικώς  αδύνατη  την
εμπρόθεσμη  παράδοση  των  συμβατικών  ειδών  επιβάλλονται  οι  κυρώσεις  του  άρθρου  207  του  ν.
4412/2016.

 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει
ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής
των ειδών και  την  επιτροπή παραλαβής,  για  την  ημερομηνία που  προτίθεται  να  παραδώσει  τα  είδη,
τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε  προσκόμιση των ειδών στην  αποθήκη υποδοχής  αυτών,  ο  ανάδοχος υποχρεούται  να
υποβάλει  στην  υπηρεσία  αποδεικτικό,  θεωρημένο  από  τον  υπεύθυνο  της  αποθήκης,  στο  οποίο
αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το είδος, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση
της οποίας προσκομίστηκε.

H παραλαβή των ειδών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται
σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208
του ως άνω νόμου. 
Κατά την διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το
επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 
Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό –
οριστικό- παραλαβής του είδους με παρατηρήσεις – απόρριψης  των ειδών) σύμφωνα με την παρ.3 του
άρθρου 208 του ν. 4412/16.
Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται
υποχρεωτικά και στους αναδόχους.
Είδη που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους
ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής,  μπορούν να παραπέμπονται  για
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα
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σύμφωνα με την παρ.  5 του άρθρου 208 του ν.4412/16.  Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον
ανάδοχο.
Η παραλαβή των ειδών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον
καθορισμένο από την σύμβαση χρόνο.
Αν  η  παραλαβή  των  ειδών  και  η  σύνταξη  του  σχετικού  πρωτοκόλλου  δεν  πραγματοποιηθεί  από  την
επιτροπή  παραλαβής  μέσα  στον  οριζόμενο  από  τη  σύμβαση  χρόνο,  θεωρείται  ότι  η  παραλαβή
συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο
σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία
που  παραλαμβάνει  τα  είδη  αποδεικτικό  προσκόμισης  τούτων,  σύμφωνα  δε  με  την  απόφαση  αυτή  η
αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου
να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.
Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και
τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση
χρόνο.  Η  παραπάνω  επιτροπή  παραλαβής  προβαίνει  σε  όλες  τις  διαδικασίες  παραλαβής  που
προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την
ολοκλήρωση  όλων  των  προβλεπομένων  από  τη  σύμβαση  ελέγχων  και  τη  σύνταξη  των  σχετικών
πρωτοκόλλων.

ΑΡΘΡΟ 5: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ-ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα προϊόντα σύμφωνα με τα συμβατικά στοιχεία της
μελέτης και την προσφορά του.
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από  αυτήν,  με  απόφαση  της  αναθέτουσας  αρχής,  ύστερα  από γνωμοδότηση του  αρμόδιου  οργάνου,
εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά είδη ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206
του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.1-6.3 της παρούσας.
Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:
α)  τα  είδη  δεν  φορτωθούν  ή  παραδοθούν  ή  αντικατασταθούν με  ευθύνη  του  φορέα  που  εκτελεί  τη
σύμβαση.
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας
Στον  οικονομικό  φορέα που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από την  σύμβαση,  επιβάλλονται,  με  απόφαση  του
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολική κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της
σύμβασης.
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του
αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Αν τα είδη φορτωθούν - παραδοθούν ή αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται
πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.
Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών,
χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των ειδών που
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΡΧΗ ΤΟΥ Ε.Π. ΕΒΥΣ 
του ΤΕΒΑ

             

     
                             ΤΕΒΑ / FEAD

     ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕNΩΣΗ
                     Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας

                              προς τους Απόρους

                                                                                                                                                           10

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiAgcG3xbrKAhWBeA4KHfaPDgQQjRwICTAA&url=http://www.lithuaniatribune.com/25639/the-needless-controversy-of-nobel-peace-prize-201225639/10530873-european-union-logo/&psig=AFQjCNF4pm7jZYZYKcdTfc7pLc3KrtO3xg&ust=1453453252043947


αυτών.
Κατά  τον  υπολογισμό  του  χρονικού  διαστήματος  της  καθυστέρησης  για  φόρτωση-  παράδοση  ή
αντικατάσταση των ειδών,  με  απόφαση του αποφαινομένου  οργάνου,  ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα
στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος
φόρτωσης - παράδοσης.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η συμβατική σχέση των Μερών (εφαρμογή -  ερμηνεία αυτής) διέπεται  από το Ελληνικό και  Κοινοτικό
Δίκαιο,  τυχόν  δε  διαφορά  που  θα  προκύψει  από  την  σύμβαση  θα  υπάγεται  στην  αρμοδιότητα  των
Ελληνικών δικαστηρίων.
Η σύμβαση αυτή συντάχτηκε σε 5 (πέντε) όμοια πρωτότυπα αντίτυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

           Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ                                            Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
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	Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει την παροχή υπηρεσιών για τη μεταφορά και προσωρινή αποθήκευση των ειδών που δεν διανεμήθηκαν κατά την επί τόπου διανομή και την εκ νέου μεταφορά τους στους χώρους της διανομής της Κοινωνικής Σύμπραξης για την εκ νέου διανομή τους στους ωφελούμενους. Η προσωρινή αποθήκευση των ειδών θα πραγματοποιείται σε αποθηκευτικούς χώρους, με τις νόμιμες αδειοδοτήσεις, ανάλογα με τα είδη προς προσωρινή αποθήκευση, που θα διατίθενται από τον Οικονομικό Φορέα στην Κοινωνική Σύμπραξη για το χρονικό διάστημα υλοποίησης της σύμβασης του. Για την εύρυθμη υλοποίηση του έργου της απαιτείται οι αποθηκευτικοί χώροι που θα διατίθενται, να χωροθετούνται εντός της διοικητικής εμβέλειας των εταίρων της Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Μαγνησίας/Σποράδων.
	Ο Οικονομικός Φορέας αναλαμβάνει πλήρως και αποκλειστικά την ευθύνη για την ασφαλή  μεταφορά και αποθήκευση των ειδών, για το χρονικό διάστημα που υποδεικνύει η Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής των εν λόγω ειδών για οποιονδήποτε λόγο, ο οικονομικός φορές οφείλει να τα αντικαταστήσει χωρίς καθυστέρηση.

