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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Κομοτηνή, ….. / …… / 2019
ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
Αρ. πρωτ.: ………..
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS PETRIDIS
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ημερομηνία: 2018.12.17 12:58:15 EET
Αιτία: Ακριβές Αντίγραφο - Δήμαρχος Κομοτηνής
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Τόπος: Δήμος Κομοτηνής
Πληρ: Ιωάννης Γκουρτσιλίδης
Τηλ: 2531352448-426
Fax: 2531081659 - 20185
e-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr

Προμήθεια Τροφίμων και ειδών βασικής υλικής συνδρομής στα πλαίσια υλοποίησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)
Έως του Συμβατικού Τιμήματος

€ χωρίς Φ.Π.Α. 13%

Στη Κομοτηνή σήμερα την ………. - ……. - 2019, ημέρα …………… οι υπογεγραμμένοι:
1. Ο ΠΕΤΡΙΔΗΣ Γεώργιος, Δήμαρχος Κομοτηνής ενεργών στην περίπτωση αυτή ως
νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Κομοτηνής ΑΦΜ: 997687930/ΔΟΥ Κομοτηνής και
2. Ο …………………………………, με Α.Δ.Τ.: ……………………….., Α.Φ.Μ: ………………………………../Δ.Ο.Υ.
………………, ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «
της Δ/νσης

», που εδρεύει επί

……………………………………, Τ.Κ. ………………, ……………………, ΑΦΜ ………………../Δ.Ο.Υ.

…………………….., Τηλ. ……………………, Φαξ. ……………….., E-mail: ………………………………………, που θα
αποκαλείται παρακάτω «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ»,

ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ, ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ :
Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων», όπως ισχύει.
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε από το Ν.
4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') - Πρόγραμμα Κλεισθένης.
Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Την Εκτελεστική απόφαση (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.
Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 223/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
11ης Μαρτίου 2014 για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, όπως ισχύει, ως και του
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συμπληρωματικού και των εφαρμοστικών αυτού.
Την υπ’ αριθ. 604/24.04.2015 (ΦΕΚ Β ́770/30.04.2015) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας,
Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
«Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται
από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)».
Την με αριθμ. πρωτοκόλλου Δ23/οικ.49681/3647/05.11.2015 Πρόσκληση με Κωδικό
Πρόσκλησης ΚΣ1/2015-2016 και Α/Α ΟΠΣ 1150, με τίτλο «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και
Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016».
Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄) «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του
Ευρωπαικού 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 ιδίως στο άρθρο 45 αυτού.
Το από 29/06/2015 Πρωτόκολλο συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ των εταίρων της
Κοινωνικής Σύμπραξης «Συνεργασία στην Ροδόπη».
Την αριθμ. Δ23/οικ.23761/1507/27.05.2015 (ΦΕΚ 1064/Β’) υπουργική
απόφαση
«Προσδιορισμός Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για
τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Την υπ’ αριθμ. Δ13/οικ. 17354/1385/21-03-2018 (ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΚΣ2/2018,
Α/Α ΟΠΣ:2100) Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης με την οποία καλούσε τους Επικεφαλής Εταίρους/Δικαιούχους που ορίζονται στην υπ’ αριθμ.
Δ23/οικ.23761/1507/27.05.2015 (ΦΕΚ Β΄1064/05-06-2015) Υπουργική Απόφαση “Προσδιορισμός
Κοινωνικών Συμπράξεων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ι
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)»” για την
υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του
παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
Την υπ ’αριθ. 146/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κομοτηνής, με την οποία
εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης με τίτλο ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019»- ΚΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Επισιτιστικής και Βασικής
Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020».
Την υπ’ αριθμ. 12932/18-05-2018 Αίτηση Χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο
««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019»- ΚΣ ΠΕ
ΡΟΔΟΠΗΣ» του Δήμου Κομοτηνής.
Την υπ’ αριθμ. 692/21-06-2018 (ΑΔΑ:7Σ02ΟΞ7Φ-ΖΘ1) 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»- ΚΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029596 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ««Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής
Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020».
Την υπ’ αριθμ. 244/2018 (ΑΔΑ: ΩΑΔ2ΩΛΟ-ΤΑΜ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του
Δήμου Κομοτηνής για την αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης ««ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019»- ΚΣ ΠΕ ΡΟΔΟΠΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5029596 στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας
προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014- 2020.
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Τις διατάξεις των κανονισμών της ΕΟΚ αρ.1208/1981 (ποιότητα μόσχου), 1538/1991 (ποιότητα
κοτόπουλου).
Τις διατάξεις του Π.Δ. 410/94 «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού
κρέατος» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 203/1998 και 79/2007.
Τις διατάξεις των Π.Δ. 291/1996 καν. Ε.Ο.Κ 543/08 (κοτόπουλο), Π.Δ. 306/1980 και L87/51
οδηγία της Ε.Ε. (αλλαντικά) και Β.Δ. 437/1961 (αυγά), την 3/17-06-11 Αγορανομική Διάταξη για νωπά
οπωρολαχανικά, την Υ1γ/Γ.Π. ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ2718/τ.Β’/08-10-12 Υγειονομική Διάταξη,
Την αριθ. 119/2018 μελέτη που συντάχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κομοτηνής,
(Αριθ. Αιτήματος Ανάληψης Δαπάνης 253/26-11-2018).
Την υπ' αριθ. 690/26-11-2018 (ΑΔΑ: ΨΙ5ΦΩΛΟ-7ΙΒ) απόφαση του Δημάρχου Κομοτηνής για
την έγκριση της δαπάνης για την παρούσα δημόσια σύμβαση και την διάθεση της πίστωσης, Έγκριση
Πρωτογενούς Αιτήματος 18REQ004078000 2018-11-27).
Το πρωτογενές αίτημα που καταχώρησε ο Δήμος στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων, για την εκτέλεση της προμήθειας, το οποίο έλαβε Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου
(ΑΔΑΜ) «18REQ004062635 2018-11-25»,
Του αριθμ. πρωτ. …………/2018 εγγράφου της Διαχειριστικής Αρχής σχετικά με την διατύπωση
θετικής γνώμης για το σχέδιο του τεύχους διακήρυξης του διαγωνισμού.
Την αριθ. ………./201…… προκήρυξη {περίληψη διακήρυξης} (ΑΔΑ: ……….ΩΛΟ-………., ΑΔΑΜ:
18PROC00…………… 201…-……..-……) του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού, εκτιμώμενης αξίας
2.562.874,20 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. 13% ή 24% αναλόγως του υπό προμήθεια είδους.
Την αριθ. ………/201…… διακήρυξη του διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: 18PROC00………… 2018-….-…).
Την υπ' αριθ. ……./2018 Α.Ο.Ε. του Δήμου για την κατάρτιση των όρων και των τεχνικών
προδιαγραφών.
Το από …../……/2019 πρακτικό Νο 1 αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής/τεχνικών
προσφορών της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού.
Την υπ’ αριθ. ……/……-…..-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το
ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση κοινοποιήθηκε εντός του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ την …../…../2019 και
ώρα ……:……:….. Το γεγονός πως πραγματοποιήθηκε ή δεν πραγματοποιήθηκε προδικαστική προσφυγή
κατά της ανωτέρω απόφασης.
Το από …../…../2019 πρακτικό Νο 2 αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών της επιτροπής
διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού.
Την υπ’ αριθ. …../…..-….-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το
ανωτέρω πρακτικό και κηρύσσεται ο προσωρινός ανάδοχος του διαγωνισμού. Η απόφαση κοινοποιήθηκε
εντός του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ την …./…../2019 και ώρα …..:….:……. Το γεγονός πως
πραγματοποιήθηκε/δεν πραγματοποιήθηκε προδικαστική προσφυγή κατά της ανωτέρω απόφασης.
Την με αρ. πρωτ. …../…..-…..-2019 πρόσκληση υποβολής των απαραίτητων βάσει της διακήρυξης
δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Το από …..-…..-2019 πρακτικό Νο 3 αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης της
επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισμού. Η απόφαση
κοινοποιήθηκε εντός του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ την …/…/2019 και ώρα ….:..:…. Το γεγονός πως
πραγματοποιήθηκε/δεν πραγματοποιήθηκε προδικαστική προσφυγή κατά της ανωτέρω απόφασης.
Την υπ’ αριθ. …../….-….-2018 (ΑΔΑ: ……ΩΛΟ-……., ΑΔΑΜ: 19AWRD00………. 2019-…..-….)
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομοτηνής με την οποία κατακυρώνεται η συγκεκριμένη
σύμβαση.
Το γεγονός πως κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί: για τα είδη Ελαιόλαδο εξαιρετικά παρθένο,
Ηλιέλαιο, Κρέας μοσχάρι μπούτι, Κρέας χοιρινό, Κρέας κατσίκι μπούτι, Κρέας αρνί μπούτι, Κοτόπουλο νωπόολόκληρο, Πορτοκάλια, Μήλα, Ακτινίδια, Λεμονιά, Πατάτες και Κρεμμύδια, το μεγαλύτερο ποσοστό
έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους
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την ημέρα παράδοσης, όπως αυτή προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης τιμών της
υπηρεσίας εμπορίου της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006
(ΦΕΚ 33/Α΄/14-02-2006) και η χαμηλότερη τιμή (κατ’ είδος) για τα υπόλοιπα είδη της δημόσιας σύμβασης,
στις τιμές της αριθ. 119/2018 μελέτης. Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το κατακυρωθέν
ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής πώλησης του είδους κατά την παράδοση, όπως αυτή
προκύπτει από το εκάστοτε εκδιδόμενο δελτίο πιστοποίησης των τιμών της Περιφέρειας Ροδόπης, σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33/Α΄/14-02-2006), Σχετικές Πράξεις
Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ελ. Συν. Κλιμ. ΣΤ΄ Πράξη 14/2015 και Ελ. Συν. Κλιμ. Τμ. 4 Πράξη 189/2017).
Την οικονομική προσφορά του προμηθευτή.
Το από …../…../2019 γνωμοδοτικό σημείωμα της νομικής υπηρεσίας επί του σχεδίου σύμβασης.
Την αριθ. ………./…..-……-2019 (ΑΔΑ: ………-…….) εγκριτική απόφαση του συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΜΘ.
Την αριθμ. ΔΑ ΤΕΒΑ …………./2019 Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης για την Προμήθεια Τροφίμων στα
πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του
Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) για την πράξη «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» - ΚΣ ΡΟΔΟΠΗΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5029596.
Τα ανωτέρω αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 2
παρ. 1 περιπτ. 42 του Ν. 4412/2016.

Ειδικότερα ισχύουν οι εξής όροι:
ΑΡΘΡΟ 1° - Αντικείμενο της σύμβασης

Η παρούσα αφορά την προμήθεια τροφίμων στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για
τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), του οποίου επικεφαλής εταίρος είναι ο Δήμος Κομοτηνής.
Ο Δήμος Κομοτηνής αναθέτει την προμήθεια των παρακάτω ειδών προς κάλυψη των αναγκών των
εταίρων της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, με την ονομασία: «Συνεργασία στη Ροδόπη», οι οποίοι
είναι:
• Δήμος Κομοτηνής
• Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
• Δήμος Αρριανών
• Δήμος Ιάσμου
• Δήμος Μαρωνείας-Σαπών
• Ιερά Μητρόπολη Μαρωνείας και Κομοτηνής
• Αναπτυξιακή Ροδόπης – Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Ο.Τ.Α.
• Αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία Κ. Καραθεοδωρή Δήμου Κομοτηνής
• Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής
• Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
• Ίδρυμα Παιδικά Χωριά S.O.S. Ελλάδος

ΑΡΘΡΟ 2ο - Συνολική δαπάνη

Η συνολική δαπάνη, σύμφωνα και με την οικονομική προσφορά του προμηθευτή και τις τιμές που
προσέφερε (για τα είδη για τα οποία κριτήριο κατακύρωσης ήταν η χαμηλότερη τιμή κατά είδος) και τα
ποσοστά έκπτωσης που προσέφερε επί της εκάστοτε διαμορφούμενης και πιστοποιούμενης από την
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, Μέσης Λιανικής Τιμής
πώλησης του είδους, κατά την ημέρα παράδοσης αυτού, και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό
γνώρισμα του είδους, έχει ως εξής:
➢ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ (π.χ. 1ο έως 3ο) ανέρχεται στο ύψος των ………………. € συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 13% ή 24% αναλόγως του υπό προμήθεια είδους.
➢ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ π.χ. 11ο – Ελαιόλαδο Εξαιρετικά Παρθένο (συσκευασία 1 λίτρου) ανέρχεται
έως του ύψους των ………………. € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% – Ποσοστό Έκπτωσης
………..%.

Αναλυτικότερα:

ΕΙΔΟΣ

1

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Α/Α

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
-€-

-€-

ΤΕΜΑΧΙΑ

2
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
Φ.Π.Α. 13%
Φ.Π.Α. 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΜΕ Φ.Π.Α.

Α/Α

1

ΕΙΔΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

ΣΥΣΚ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΡΟΦΙΜΑ - ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Ποσοστό Έκπτωσης)

1 λίτρο

17.100

ΤΙΜΗ
ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΧΩΡΙΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ
Φ.Π.Α. ΜΕΤΑ
ΧΩΡΙΣ
ΤΗΝ
Φ.Π.Α.
ΕΚΠΤΩΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΈΚΠΤΩΣΗΣ επί

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΞΙΑ
ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.

της
εκάστοτε
διαμορφούμενης και
πιστοποιούμενης Μέσης
Λιανικής Τιμής
πώλησης του είδους,
κατά την ημέρα
παράδοσης αυτού.

6,64 €

%
%

2
ΈΩΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ που προκύπτει βάσει της οικονομικής προσφοράς
(έκπτωση) του αναδόχου της προμήθειας επί των τιμών της μελέτης (χωρίς Φ.Π.Α.)
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€

Η Δαπάνη της προμήθειας θα βαρύνει τον Κ.Α. 60.7341.02 του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2019
του Δήμου Κομοτηνής. Η ανωτέρω προμήθεια χρηματοδοτείται από το ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για
τους Απόρους (ΤΕΒΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής
Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD).
Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι οι εκτιμούμενες ως μέγιστες απαραίτητες ποσότητες παράδοσης και
είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Δηλαδή, καθώς οι παραγγελίες θα γίνονται ανάλογα με τις εκάστοτε
ανάγκες, είναι πολύ πιθανό να μην χρειαστούν να παραδοθούν στο σύνολό τους οι εκτιμούμενες ως μέγιστες
ποσότητες. Η Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Ροδόπης δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση να απορροφήσει το
σύνολο των ποσοτήτων που αναγράφονται σε κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον, όμως,
κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου των ποσοτήτων, ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση
υποχρεούται να ανταποκριθεί.
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, απορρυπαντικών, ειδών προσωπικής
υγιεινής κλπ. Συνεπώς, σε περίπτωση μη προμήθειας του συνόλου της αναγραφόμενης στη σύμβαση
ποσότητα (η οποία είναι το σύνολο των εκτιμούμενων ως μέγιστων απαραίτητων ποσοτήτων), εφόσον,
βάσει των αναγκών, κρίνεται ότι, δεν είναι απαραίτητη η λήψη όλης της εκτιμούμενης ως μέγιστης
απαραίτητης ποσότητας, ο Προμηθευτής δεν δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για το λόγο αυτό από την
Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Ροδόπης ή το Δήμο Κομοτηνής.
ΑΡΘΡΟ 3° - Χρόνος - Τόπος - Τρόπος παράδοσης

Η παραλαβή όλης της ποσότητας της προμήθειας θα γίνει τμηματικά ή εφάπαξ από την αρμόδια
Επιτροπή μέχρι και την 31/12/2019, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, μετά από ποσοτικό και
ποιοτικό έλεγχο σύμφωνα, με τα δεδομένα της προσφοράς του προμηθευτή και των τεχνικών προδιαγραφών
που έχουν τεθεί στο διαγωνισμό. Ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης μπορεί να παραταθεί σε περίπτωση
παράτασης του Προγράμματος.
Το σύνολο της ποσότητας των ευπαθών ειδών και μη ευπαθών ειδών που παραγγέλλεται κάθε φορά
από τον επικεφαλής εταίρο - Δήμο Κομοτηνής, ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες, θα παραδίδεται,
εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την παραγγελία (τηλεφωνικά ή μέσω τηλεομοιοτυπίας), στις
Κεντρικές Αποθήκες του Δήμου Κομοτηνής, ή σε μέρος που θα υποδείξει εντός της Π.Ε. Ροδόπης
(σημεία διανομής των Δήμων Ν. Ροδόπης), όπου γίνεται καταμέτρηση της ποσότητας και ποιοτικός
έλεγχος των ειδών από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής. Η μεταφορά και παράδοση των ειδών θα γίνεται
με δαπάνες του προμηθευτή 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,
απορρυπαντικών, ειδών προσωπικής υγιεινής κλπ. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται από την αρμοδία
Ειδική Επιτροπή Παραλαβής ΤΕΒΑ του Επικεφαλής Εταίρου/Δικαιούχου.
Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που
ορίζει η παρούσα σύμβαση. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις
ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις (άρθρο 206 του Ν.4412/2016):
α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016,
β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά
από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον
συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται
υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
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γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν
συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης. Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου
χρονικού διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή. Στην περίπτωση
παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών
λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν
επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης,
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 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 προμηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος. Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το
υλικό. Ο προμηθευτής οφείλει χωρίς καθυστέρηση από τη στιγμή που υπογράψει τη σύμβαση να προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες και να συνεργαστεί με τις υπηρεσίες του Δήμου Κομοτηνής για την υλοποίηση της
προμήθειας. Απαγορεύεται ρητά η εκχώρηση του δικαιώματος σε τρίτους.
ΑΡΘΡΟ 4ο - Παραλαβή υλικών

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του Δήμου
(άρθρα 208 και 221, Ν.4412/2016). Η παραλαβή θα πραγματοποιηθεί μέσα στον οριζόμενο από την
σύμβαση χρόνο. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος και καλείται
να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής και γίνεται με τους παρακάτω τρόπους
α) Με μακροσκοπική εξέταση.
β) μηχανική εξέταση
γ) Με πρακτική δοκιμασία.
δ) Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και
με οποιονδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, εφόσον ο τρόπος αυτός προβλέπεται από τη σύμβαση.
Μετά την μακροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια της μακροσκοπικού ελέγχου. Μετά και από την
μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία, συντάσσεται από την επιτροπή παραλαβής, εκτός από το
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής - μακροσκοπικού ελέγχου και πρωτόκολλο οριστικής-ποιοτικής
παραλαβής ή απόρριψης μετά τα αποτελέσματα των ελέγχων τούτων.
Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:
α) να παραλάβει το υλικό,
β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,
γ) να απορρίψει το υλικό.
Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή. Αν η επιτροπή
παραλαβής παραλάβει την προμήθεια με παρατηρήσεις, αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις
που παρουσιάζει αυτό από τους όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το
ζήτημα αν το υλικό είναι κατάλληλο ή όχι για τη χρήση που προορίζεται. Εφόσον κριθεί από την αρμόδια
κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού δεν
επηρεάζουν την καταλληλότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή
του υλικού, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής.
Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που
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εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι παρεκκλίσεις του υλικού επηρεάζουν την καταλληλότητά του και δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου, το υλικό μπορεί να απορριφθεί.
Εάν το υλικό απορρίπτεται από την επιτροπή παραλαβής λόγω παρεκκλίσεων που διαπιστώθηκαν
κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη και αποστολή δειγμάτων και
αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές
παραλαβής, πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον προμηθευτή.
Οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών πρέπει να είναι αυτές που περιγράφονται στην σχετική
μελέτη του διαγωνισμού της προμήθειας, στα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή και
στα έγγραφα τα οποία απεστάλησαν για την αιτιολόγηση των οικονομικών προσφορών.
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα σχετικά άρθρα του Ν.4412/2016.
Εφόσον από την κατανάλωση του ακατάλληλου είδους προκλήθηκε πρόβλημα στην υγεία του
καταναλωτή, ο προμηθευτής υποχρεούνται να αναλάβει όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της βλάβης που
προξένησε το ακατάλληλο προϊόν. Επιπλέον, κατά την κρίση της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να του
επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ως αποζημίωση προς το Δήμο για τη βλάβη που
προκάλεσε. Αν ο προμηθευτής δεν καταβάλει το πρόστιμο κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις νόμιμες
συνέπειες.
Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρά και απολυμασμένα μεταφορικά μέσα του προμηθευτή,
σε κατάλληλες συνθήκες, όπως προβλέπεται από τη Νομοθεσία.
Όλα τα προϊόντα θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ελληνικής και
ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των αρμόδιων κρατικών φορέων. Οι συσκευασίες θα παραδίδονται σε
χαρτοκιβώτια κατάλληλου βάρους και αντοχής για παλετοποίηση μαζί με σακούλες.
Σε όλες τις συσκευασίες θα πρέπει να αναγράφεται η φράση «ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΝΟΜΗ».
Μετά την παραλαβή των ειδών από την αρμόδια επιτροπή ο ανάδοχος θα μεταφέρει τα προϊόντα στα
σημεία διανομής που θα του υποδείξει ο Δήμος Κομοτηνής. Τα σημεία διανομής βρίσκονται στον Δήμο
Κομοτηνής, στον Δήμο Αρριανών, στον Δήμο Ιάσμου και στον Δήμο Μαρωνείας – Σαπών. Σε περίπτωση που
τα είδη είναι ευπαθή, όπως τα νωπά κρέατα, το νωπό κοτόπουλο, το τυρί και η γραβιέρα, το φορτηγό-ψυγείο
του αναδόχου θα παραμένει στο σημείο διανομής μέχρι την ολοκλήρωση της διανομής. Ειδικά για τα Nωπά
κρέατα και το κοτόπουλο, δεδομένου ότι πρόκειται για ευάλωτα είδη, εάν μέχρι το τέλος της πρώτης ημέρας
παράδοσης για οποιοδήποτε λόγο και σε οποιοδήποτε σημείο διανομής δεν διανεμηθεί όλη η ποσότητα στους
ωφελούμενους, τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει να τα παραλάβει με δικά του κατάλληλα μεταφορικά ψυκτικά μέσα
προκειμένου να τα αποθηκεύσει προσωρινώς σε δικούς του κατάλληλους αποθηκευτικούς ψυκτικούς χώρους,
ούτως ώστε η ποσότητα αυτή να αναδιανεμηθεί εντός των επόμενων δυο ημερολογιακών ημερών της
προγραμματισμένης διανομής. Σε περίπτωση που η δεύτερη ή τρίτη ημερολογιακή ημέρα δεν είναι ημέρα
διανομής σύμφωνα με το πρόγραμμα διανομής ή και μετά την δεύτερη και τρίτη ημέρα διανομής υπάρχει
αδιάθετη ποσότητα, τότε ο Ανάδοχος θα πρέπει με δικά του κατάλληλα μεταφορικά ψυκτικά μέσα, να τα
μεταφέρει και να τα παραδώσει σε κοινωνικές δομές που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή και οι οποίες θα
βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Νομού Ροδόπης ώστε να προωθηθούν σε συσσίτια αυθημερόν
την 3η ημέρα.
ΑΡΘΡΟ 5ο - Εγγυήσεις

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη ο προμηθευτής, για την καλή εκτέλεση των όρων της
παρούσας σύμβασης, προσκόμισε εγγυητική επιστολή ποσού, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της
συνολικής συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
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Ο προμηθευτής προσκόμισε την αριθ. …………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού
…………………… € από …………………… με ημ/νια λήξης την ……………………...
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
υλικού και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.
Στη παρούσα σύμβαση ο προμηθευτής εγγυάται ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τους
όρους και τις σχετικές προδιαγραφές, ότι έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι
αυτοί, κατάλληλα από κάθε πλευρά για τη χρήση για την οποία τα προορίζει ο δήμος.
Ο Δήμος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται οι
παραπάνω διαβεβαιώσεις του προμηθευτή. Οι δαπάνες επιστροφής στον προμηθευτή του ακατάλληλου
προϊόντος και αποστολής στο δήμο του νέου είδους σε αντικατάσταση του ακατάλληλου, θα βαρύνουν τον
προμηθευτή. Αν ο προμηθευτής καταστεί υπότροπος με την προμήθεια, κηρύσσεται έκπτωτος, με όλες τις
νόμιμες συνέπειες.
ΑΡΘΡΟ 6ο - Τρόπος πληρωμής - κρατήσεις

Η πληρωμή του προμηθευτή γίνεται τμηματικά {σε συνέχεια των παραγγελιών που θα
πραγματοποιηθούν} και στο 100% των τμηματικά προσκομιζομένων τιμολογίων, μετά την παράδοση
και την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από την αρμόδια
Επιτροπή και την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής από την αρμόδια υπηρεσία του
Δήμου, αφού γίνουν και όλες οι από τις κείμενες διατάξεις κρατήσεις.
Τα τιμολόγια θα εκδίδονται μόνον κατόπιν συνεννόησης με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου
Κομοτηνής. Η πληρωμή θα γίνεται, με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή του
αντίστοιχου τιμολογίου, με την έκδοση του σχετικού πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής - ποιοτικής
παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή, όπως κάθε φορά αυτή ισχύει και ύστερα από τον έλεγχο του
εντάλματος από την αρμόδια υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Επίσης τον προμηθευτή
βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις για το Δημόσιο, εισφορές φόρος εισοδήματος κλπ.
Σε περίπτωση που η πληρωμή του συμβασιούχου καθυστερήσει από την αναθέτουσα αρχή τριάντα
(30) ημερολογιακές ημέρες μετά την ημερομηνία παραλαβής από αυτήν του τιμολογίου ή άλλου ισοδύναμου
για πληρωμή εγγράφου, τότε η αναθέτουσα αρχή (οφειλέτης), σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου
Ζ5 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης
Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές),
καθίσταται υπερήμερος και οφείλει τόκους χωρίς να απαιτείται όχληση από τον συμβασιούχο.
Τον Προμηθευτή βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξης της εν λόγω προμήθειας.
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (εδ. 7, παρ. 3 άρθρου 4 του Ν.4013/11 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 7 του
άρθρου 375 του Ν. 4412/16).
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από
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την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.1
γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος (4,00%) επί του καθαρού ποσού σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. (άρθρο 7 της υπουργ. αποφ. 5143/14).
ε) Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ (Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών), επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στο Ν.
4412/2016, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης. (άρθρο 350 παρ. 3 του Ν.4412/2016). Η
απόφαση του πέμπτου εδαφίου είναι η κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών με την οποία ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο, τον
τρόπο και τη διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για
την εφαρμογή της κράτησης. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε και είναι η ΚΥΑ 1191/14.03.2017 (ΦΕΚ
969/22.03.2017 τεύχος Β').
στ) Καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία κατά την πληρωμή
του προμηθευτή {π.χ. αναλογικά τα έξοδα δημοσίευσης της προκήρυξης σε εφημερίδες καθώς επίσης και το
ειδικό περιβαλλοντικό τέλος πλαστικών σακουλών μεταφοράς βαρύνει τον ανάδοχο και συμπεριλαμβάνεται
στην τιμή προσφοράς του}.
Η παρούσα προμήθεια χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για του Απόρους
(ΤΕΒΑ) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για
το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD). Η αμοιβή του αναδόχου θα
καταβάλλεται τμηματικά με την παράδοση στον Επικεφαλής Εταίρο/Δικαιούχο των ποσοτήτων και των
ειδών, ανάλογα με τις ανάγκες της Κοινωνικής Σύμπραξης ΠΕ Ροδόπης κι εφόσον η Επιτροπή Παραλαβής
δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποσότητα και ποιότητα αυτών και υπογράψει το σχετικό
πρωτόκολλο παραλαβής.
Ο Δήμος Κομοτηνής, μετά την υποβολή του τιμολογίου από το προμηθευτή θα το εξοφλεί εφόσον
έχει εκταμιευθεί η ανάλογη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
ΑΡΘΡΟ 7ο - Προβλεπόμενες ρήτρες - Έκπτωτος

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με
απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε
προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο
προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την
1

Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
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απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα
από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την
εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε
ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και
η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας
μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.
Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου
οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την
αντικατάστασή τους, με την προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει
την καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε (Άρθρο 213 Ν.4412/2016).
Ο προμηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και
από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου :
α) στην περίπτωση της 5ης παραγράφου του 105 άρθρου του Ν. 4412/2016,
β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα
συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης
που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο 206 άρθρο του Ν. 4412/2016,
Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν :
α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας (204 άρθρο του Ν. 4412/2016).
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του 203 άρθρου του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8ο - Διάρκεια Ισχύος της Σύμβασης – Τροποποίηση

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της προμήθειας ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως και την
31/12/2019, ή με την ολοκλήρωση παράδοσης των υλικών, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση
παράτασης του Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής, με την επιφύλαξη του
άρθρου 10 της παρούσης.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016
και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της
αύξησης εκτός Φ.Π.Α. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών 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 προμηθευτή 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.
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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 προμηθευτής κηρύσσεται
έκπτωτος.
Ο Δήμος Κομοτηνής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει, με τη σύμφωνη γνώμη της
Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης και του προμηθευτή (εφόσον δεν έχουν εξαντλήσει τις ποσότητες
και το συνολικό ποσό της υπογεγραμμένης σύμβασης), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου
(απόφαση της αναθέτουσας αρχής), την ισχύ της σύμβασης με τον προμηθευτή, υπό τις προϋποθέσεις ότι:
α) Παρατείνεται το φυσικό αντικείμενο της Πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής
υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019» - ΚΣ ΡΟΔΟΠΗΣ»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» που
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ). β) Δεν θα υπάρξει
κατά το χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που καθορίζονται στη σχετική μελέτη και
κατακυρώθηκαν στον προμηθευτή, καθώς και του συνολικού ποσού της σύμβασης. γ) Η παράταση θα γίνει
με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και δ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε
ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά το χρόνο χορήγησης της.
ΑΡΘΡΟ 9ο - Ανωτέρα Βία

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων,
στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Ο Προμηθευτής,
επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην έννοια
της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς
λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν,
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.
Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω ημερών στο σχετικό
αίτημα του Προμηθευτή, διαφορετικά, με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας, τεκμαίρεται αποδοχή του
αιτήματος.
ΑΡΘΡΟ 10ο - Καταγγελία και λύση της σύμβασης

Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Προμηθευτή τότε η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από
την ημέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση καταπίπτουν υπέρ του Δημοσίου και η
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που προβλέπεται στην παρούσα.
Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και ρητή
συμφωνία των μερών χωρίς την μεταβολή του συνολικού οικονομικού αντικειμένου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και στο μέτρο μόνο που δεν υπάρχει υπέρβαση των ανά είδος
ποσοτήτων και της προϋπολογισθείσας και κατακυρωθείσας δαπάνης.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο προμηθευτής, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
ΑΡΘΡΟ 11ο - Εφαρμοστέα νομοθεσία - Τρόπος επίλυσης τυχόν διαφορών

Για την εκτέλεση της προμήθειας εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, των οποίων ο
προμηθευτής έλαβε γνώση και δέχτηκε αυτούς ανεπιφύλακτα, β) οι όροι της παρούσας και γ)
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 129 Ν. 4412/2016).
Ο ανάδοχος της προμήθειας και η αναθέτουσα αρχή θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για
εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους για κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους
σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης. Κάθε διαφωνία ή διαφορά θα λύνεται από τα καθ' ύλην
αρμόδια Δικαστήρια της Κομοτηνής σύμφωνα με το ελληνικό ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο.
Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα
καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ
τους, μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κομοτηνής, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης
και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.
Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των
όρων των άρθρων περί κήρυξης φορέα εκπτώτου και κυρώσεων, χρόνου παράδοσης υλικών, απόρριψης
συμβατικών υλικών, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε
γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη
οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
ΑΡΘΡΟ 12ο - Υποχρεώσεις Προμηθευτή

Ο Προμηθευτής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες και τις
υποδείξεις του Δήμου.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει στο Δήμο οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του
ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης.
Ο Προμηθευτής ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια των υπαλλήλων, τυχόν συμβούλων ή
αντιπροσώπων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις.
Ο Προμηθευτής υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των
υλικών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο προμηθευτής τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με
το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του
Ν. 4412/2016.
Ο Προμηθευτής δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Προμηθευτής προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη
όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.
Το κείμενο της παρούσας σύμβασης διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε από τους δύο
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συμβαλλόμενους που υπέγραψαν τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία τρία (3)
παρέμειναν στο Δήμο Κομοτηνής και ένα (1) έλαβε ο προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ
(σφραγίδα εταιρείας, υπογραφή νόμιμου εκπροσώπου)

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

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

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