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ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΒΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΑΞΙΑΣ:……………………...     ΕΥΡΩ  
 

Στην Καρδίτσα σήμερα την ......../......./2020 ημέρα ….….…….…..…. οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:
1.ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΤΣΙΑΚΟΣ,  δήμαρχος,  ενεργών  στην  περίπτωση  αυτή  ως  νόμιμος  εκπρόσωπος  του  δήμου
Καρδίτσας 
2.  ……………………………..……………………………………, με  διεύθυνση  …………………………………..,  ΑΦΜ:
………………………………………  και  ΔΟΥ:  …………………………………,  που  εκπροσωπείται  νόμιμα  από  τ…  κ.
………………………………………………………………….., στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την προμήθεια:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ  ΑΠΟΡΟΥΣ  (ΤΕΒΑ),  ΓΙΑ  ΤΙΣ  ΑΝΑΓΚΕΣ  ΤΗΣ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ  ΠΕ  ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  ΜΕ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟ/ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»  με την αρ. ……………………………. απόφαση της
Οικονομικής  Επιτροπής  αποκαλούμενος  εφεξής  «Προμηθευτής»,  συμφώνησαν  και  αποδέχτηκαν  τα
ακόλουθα:

 ΑΡΘΡΟ 1ο

Το  συνολικό  ποσό  της  προμήθειας  που  αναλογεί  στον  προμηθευτή  συμφωνείται  στο  ποσό  των
…………………………………………………………………………...ολογράφως (………………………..€). Το ποσό αυτό προκύπτει
με  βάση  την  προσφορά  του  προμηθευτή,  τις  ανάγκες  της  Κ.Σ.  Π.Ε.  Καρδίτσας  και  έχει  αποτυπωθεί
αναλυτικά στην απόφαση ανάθεσης διαγωνισμού Οικ. Επιτροπής με αριθμό ……………………… Η απόφαση
κατακύρωσης  αναρτήθηκε  και  στο  μητρώο  ΚΗΜΔΗΣ  όπου  και  έλαβε  μοναδικό
αριθμό……………………………………. Ο  πρώτος  των  συμβαλλομένων  αναθέτει  στον  προμηθευτή,  για
λογαριασμό του Δήμου την προμήθεια: 



ΤΡΟΦΙΜΑ

ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑ-
ΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ 

ΦΠΑ
13%

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟ-
ΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟ-
ΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ

ΦΠΑ
Κρέας Βόειο άνευ οστών

συσκευασίας 1000 gr  ±10% ΚΙΛΟ 20.500 
ΚΙΛΑ

Κρέας Χοιρινό άνευ οστών
συσκευασίας 1000 gr  ±10% ΚΙΛΟ 20.500 

ΚΙΛΑ
Τυρί Φέτα συσκευασίας 1000

gr  ±10% ΚΙΛΟ 20.500 
ΚΙΛΑ

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο
συσκευασίας 1 λίτρου ΛΙΤΡΟ 30.000 

ΛΙΤΡΑ
Ρύζι Καρολίνα ά ποιότητας

συσκευασίας 500 gr ΚΙΛΟ 20.500 
ΚΙΛΑ

Ζυμαρικά – Μακαρόνια Νο 6
συσκευασίας 500 gr ΚΙΛΟ 20.500 

ΚΙΛΑ

Φακές συσκευασίας 500 gr ΚΙΛΟ 20.500 
ΚΙΛΑ

Ρεβίθια συσκευασίας 500 gr ΚΙΛΟ 20.500 
ΚΙΛΑ

Συμπυκνωμένος Χυμός
Τομάτας συσκευασίας 500 gr ΚΙΛΟ 20.500 

ΚΙΛΑ
Μέλι θυμαριού ή Πεύκου ή
μείγμα αυτών συσκευασίας

500 gr
ΚΙΛΟ 13.150

ΚΙΛΑ

Πορτοκάλια συσκευασίας 2000
gr  ±10%

ΚΙΛΟ 13.150
ΚΙΛΑ

Σύνολα



ΕΙΔΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΕΙΔΟΣ
ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΑ-
ΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ

ΦΠΑ 

ΦΠΑ
24%

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟ-
ΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟ-
ΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ

ΦΠΑ
Οδοντόκρεμα συσκευασίας

100ml
ΤΕΜΑΧΙΟ

16.200
ΤΕΜΑΧΙΑ

Σαμπουάν συσκευασίας 1 λί-
τρου

ΛΙΤΡΟ
16.200
ΛΙΤΡΑ

Υγρό πλυντηρίου για πλύσιμο
ρούχων συσκευασίας 3 λίτρων

ΛΙΤΡΟ
16.200
ΛΙΤΡΑ

Σύνολα

Γενικό Σύνολο



Το ποσό θα πληρώνεται στον προμηθευτή σταδιακά, και όταν γίνεται η παραλαβή όλων των ειδών ανά
παραγγελία  από  τις  αρμόδιες  επιτροπές  παραλαβής  του  δήμου  και  εφόσον  υπογραφούν  τα  σχετικά
πρωτόκολλα παραλαβής κάθε φορά. Ο Δήμος οφείλει να εξοφλεί τα σχετικά τιμολόγια σε διάστημα δυο
(2) μηνών από την υποβολή τους στην οικονομική υπηρεσία του. Η δαπάνη της προμήθειας προβλέπεται
και  καλύπτεται  από  την  πίστωση  που  περιλαμβάνεται  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Καρδίτσας.  Η
πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει σύμφωνα με όσα ορίζουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν.
Η  Υπηρεσία  δεν  υποχρεούται  να  απορροφήσει  το  σύνολο  των  ποσοτήτων  του  κάθε  είδους  που
αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό. Εφόσον όμως κριθεί σκόπιμη η προμήθεια του συνόλου
των ποσοτήτων για κάθε είδος, ο μειοδότης υποχρεούται να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Υπηρεσίας.
Ο Δήμος Καρδίτσας διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώσει τις ποσότητες των υπό προμήθεια αγαθών μέχρι
του ορίου της συμβατικής τιμής που θα συμφωνηθεί, εφόσον κρίνει τούτο σκόπιμο και επωφελές για την
Υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος υποχρεούται να ικανοποιήσει το αίτημα της Υπηρεσίας, με
την Ίδια ακριβώς τιμή ή ποσοστό έκπτωσης με αυτή της προσφοράς του και για το ίδιο ακριβώς είδος.
Ο ανωτέρω όρος δεν είναι δεσμευτικός για την Υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δεν υποχρεούται να
πράξει  τούτο,  παρά μόνο εφόσον εκτιμήσει  τις  ανάγκες της και  την προσφορά του αναδόχου,  για να
προβεί σε τέτοια απαίτηση. 

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ο χρόνος παραδόσεως και  ο χρόνος ισχύος της σύμβασης ορίζεται  από την υπογραφή της παρούσας
σύμβασης,  έως  την  31/12/2020.  Ο προμηθευτής  υποχρεούται  να  παραδίδει  τα  προς  προμήθεια είδη
σύμφωνα με  τους όρους της ……………………………..διακήρυξης και  στις  τεχνικές  προδιαγραφές αυτής.  Ο
προμηθευτής δεν έχει  δικαίωμα να προβάλλει αδυναμία έγκαιρης παραδόσεως οποιουδήποτε είδους,
επικαλούμενος τυχόν δυσχέρεια εξεύρεσης στην αγορά του είδους αυτού ή των πρώτων υλών  και γενικά
υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του, γιατί η προσφορά του υποδηλώνει πως είναι σε
θέση να εκτελέσει  την  προμήθεια  μέσα  στα χρονικά  όρια  της  σύμβασης.  Ο  προμηθευτής  οφείλει  σε
περιπτώσεις ανώτερης βίας π.χ. απεργιών να ικανοποιεί τις παραγγελίες του Δήμου κατά προτεραιότητα.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών είναι αυτές που περιγράφονται στην με αριθμ. Πρωτ. ……………………
διακήρυξη δημάρχου και τις συνοδευτικές αυτής τεχνικές προδιαγραφές καθώς και στην προσφορά του
προμηθευτή. 
Η  προμήθεια  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  μελέτης  του  δήμου.  Για  την  καλή  εκτέλεση  της
προμήθειας  κατατέθηκε  η  υπ.  αρ.  ………………………………. εγγυητική  επιστολή  της
............................................... με ποσό ………………………………… (……………….€). 

ΑΡΘΡΟ 4ο

Ο προμηθευτής εγγυάται το σταθερό και αμετάβλητο των εκπτώσεων που έχουν δοθεί με την προσφορά
του, ανεξάρτητα αν στο χρονικό διάστημα που ορίζεται ως χρόνος παράδοσης της προμήθειας υπάρξουν
αυξήσεις από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία στην τιμή μονάδος του συμβατικού τιμολογίου. Ο προμηθευτής
θα  λαμβάνει  τις  τιμές  βάσης,  για  ………………………………………………….., επί  των  οποίων  θα  γίνονται  οι
εκπτώσεις,  από  το  εκάστοτε  εκδιδόμενο  δελτίο  πιστοποίησης  τιμών  της  υπηρεσίας  εμπορίου  της
Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3438/2006.
Για τα υπόλοιπα είδη που δεν εντάσσονται στο δελτίο πιστοποίησης τιμών οι εκπτώσεις θα είναι επί των
αρχικών τιμών βάσης που τεθήκαν με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 5ο

Κατά την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών από το δήμο, εξετάζονται και διαπιστώνονται οι κατ’
αρχήν  «ιδιότητες»  και  οι  τυχόν  φθορές,  ζημιές  κ.λ.π.  λόγω κακής  ποιότητας  των  υλικών  που
χρησιμοποιήθηκαν ή κάποιας βλάβης που έπαθαν τα είδη κατά τη μεταφορά τους στο δήμο. Γι’ αυτό αν ο
προμηθευτής δεν προβεί μέσα σε μια (1) ημέρα, αφότου ειδοποιηθεί από το Δήμο στην αντικατάσταση



των ειδών που παρουσιάζουν οποιασδήποτε φύσεως ελάττωμα, ο Δήμος θα δικαιούται να προβεί στην
απόρριψη των υπό προμήθεια ειδών, κινώντας τη διαδικασία για να κηρύξει ταυτόχρονα έκπτωτο τον
προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 6ο

Ο  χρόνος  εγγύησης  (διατήρησης)  ορίζεται  με  βάση  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  των  ειδών  που
περιγράφονται στην με αριθμ. Πρωτ. ………………………………….. διακήρυξη δημάρχου και τις συνοδευτικές
αυτής  τεχνικές  προδιαγραφές,  καθώς  και  στην  προσφορά  του  προμηθευτή.  Κάθε  βλάβη  που  θα
παρουσιαστεί σ' αυτό το χρονικό διάστημα και θα οφείλεται στην κακή ποιότητα ή στην ελαττωματική
κατασκευή των ειδών και της συσκευασίας αυτών, πρέπει να αποκαθίσταται από τον προμηθευτή άμεσα
μέσα σε δυο (2) το πολύ ημέρες αφότου ειδοποιηθεί από το δήμο. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν
αντικαταστήσει το ελαττωματικό είδος μέσα σ' αυτό το χρονικό όριο, θα πληρώνει στο Δήμο ως ποινική
ρήτρα ποσό ίσο με την αξία του είδους αυτού.

ΑΡΘΡΟ 7ο

Ο προμηθευτής ευθύνεται προσωπικά για τα ατυχήματα που ενδέχεται να συμβούν κατά τη διάρκεια
εκτέλεσης της σύμβασης στο προσωπικό του δήμου ή και σε τρίτους, λόγω μη ενδεδειγμένης ποιότητας
των υλικών.

ΑΡΘΡΟ 8 ο

Ο  προμηθευτής  βαρύνεται  με  όλες  γενικά  τις  δαπάνες,  φόρους,  τέλη,  καθώς  και  κάθε  άλλης
προβλεπομένης από νόμο κράτησης (0,06% υπέρ Ενιαίας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων, 0,02%
υπέρ του Δημοσίου, στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών & 0,06% υπέρ ΑΕΠΠ), πλην του Φ.Π.Α., ο οποίος βαρύνει το δήμο.

Άρθρο 9 ο 
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.

Άρθρο 10ο 
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 ανάδοχος,  κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης,  τελούσε σε μια από τις καταστάσεις  που
αναφέρονται  στην παράγραφο 2.2.3.1  της υπ’  αριθμ.  …………………… Διακήρυξης και,  ως εκ τούτου,  θα
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
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.

Άρθρο 11ο 
Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  ν.  4412/2016  και  του  νόμου  «περί
Δημοτικού  και  Κοινοτικού  Κώδικα»  όπως ισχύουν,  των  οποίων  ο  ανάδοχος  έλαβε  γνώση  και  δέχτηκε
αυτούς ανεπιφύλακτα, οι όροι της παρούσας διακήρυξης με τα παραρτήματά της τα οποία αποτελούν
αναπόσπαστο  μέρος  αυτής  και  συμπληρωματικά  ο  Αστικός  Κώδικας.  Σε  περίπτωση  οποιασδήποτε
ασάφειας  της  ως  άνω  διακήρυξης  υπερισχύει  ο  Ν.  4412/2016.  Τούτο  ισχύει  και  σε  περίπτωση  που
διατάξεις της διακήρυξης είναι αντίθετες με τον Ν. 4412/2016.
Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την συναινετική και καλόπιστη
διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς που ενδεχομένως προκύψει σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση
ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των
χρηστών συναλλακτικών ηθών, πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.



Για κάθε διαφορά  που  δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα, αρμόδια θα
είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής.

Άρθρο 12ο 
Η  ανωτέρω  σύμβαση  δύναται  να  παραταθεί  αυτοδίκαια  σε  περίπτωση  παράτασης  του  φυσικού
αντικειμένου  της  Πράξης  «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΒΑΣΙΚΗΣ  ΥΛΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 – ΚΣ ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»
ή  σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  με  μονομερή  έγγραφη  δήλωση  του  πρώτου  των  συμβαλλομένων,
απευθυνόμενη προς τους προμηθευτές εγκαίρως προ της λήξεως της.

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης συμπληρώθηκε στα κενά του, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε από τους
δύο συμβαλλόμενους που υπέγραψαν νόμιμα τρία (3) όμοια πρωτότυπα αυτής, από τα οποία δυο (2)
παρέμειναν στο δήμο και ένα (1) έλαβε ο προμηθευτής.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΑΚΟΣ ………………….….  (ΑΦΜ: ……………….)




