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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΩΝ  
 
(ΕΠΩΝΥΜΙΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ) 
Δ/νση : …………………….. 
Τηλέφωνο : …………………   
Φαξ: ………………………     
e-mail: …………………                     

Μέγαρα :     … /… /2017   
Αριθ. Πρωτ.:  ……  
 
Χρήση: 2017 
Κ.Α.Ε.: …………………….. 
Προϋπ/σμός: ……………………. € 
ΑΑΥ: …… /….-…-2017 ποσού  € 
Τίτλος Κ.Α.Ε.: …………………………………. 
  

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ  

Σήμερα στις …. /…. /2017 στο ……………………. μεταξύ των:  
 

1. …………………. , ………….. ως νόμιμο εκπρόσωπο του ………………., ο οποίος 
αποκαλείται στο εξής «………………….» και ……  

2. …………………………., ………………………… που εδρεύει επί της οδού 
……………………… στ… ………………………, με ΑΦΜ  Δ.Ο.Υ. …………………….. 
ο οποίος αποκαλείται στο εξής «Ανάδοχος», στον οποίο κατακυρώθηκε η 
προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ 
ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» - «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.» & ΓΙΑ 
ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 
2017» και συγκεκριμένα για την ομάδα …..  ………………………………. με την υπ’ 
αριθμό   …….. /201….  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η 
οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αρ. …… /…….. / …..-….-201…. Απόφαση του 
Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (Α.Α.Υ.: 
………/2017 και …………../2017 με α/α …………… καταχώρησης στο Μητρώο 
Δεσμεύσεων). 

 
συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 
 
ΑΡΘΡΟ 1 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια των ειδών της ομάδας …….. όπως 
αναφέρονται στα έγγραφα της σύμβασης και στην προσφορά του αναδόχου. 
Συγκεκριμένα: 
 
Σχετικός πίνακας συμβατικών ειδών 
 
Τα προμηθευόμενα είδη θα είναι σύμφωνα  με τις τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική 
και οικονομική προσφορά του Προμηθευτή, που θεωρούνται στο σύνολό τους 
αναπόσπαστα μέρη της παρούσας. 
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 ΑΡΘΡΟ 2 - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύμβαση ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής της ή  μέχρι την εξάντληση 
των ποσών του συμβατικού προϋπολογισμού. 
Μετά την λήξη του συμβατικού χρόνου μπορεί μονομερώς, να δοθεί τρίμηνη παράταση. 
Πέραν του χρόνου αυτού, δύναται να παραταθεί με συμφωνία και των δύο 
συμβαλλομένων μερών, χωρίς να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα ισχύος τα σύμβασης, και 
πάντως τους δώδεκα (12) μήνες. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 - ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΕΛΕΓΧΟΣ 
Η παραγγελία για την προμήθεια των ειδών θα δίδεται από (τον Δήμο ή το Νομικό 
Πρόσωπο (κατά περίπτωση) στους προμηθευτές εγγράφως ή τηλεφωνικώς 24 ώρες 
τουλάχιστον πριν από την επιθυμητή ημερομηνία παράδοσης του είδους. Παραγγελία που 
θα δίδεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα θα εκτελείται εφόσον υπάρχει η δυνατότητα 
από τους προμηθευτές να την εκτελέσουν χωρίς να αποβεί σε βάρος της ποιότητας των 
παραγγελθέντων ειδών. 
Ο προμηθευτής που δεν έχει καθημερινή παράδοση, είναι υποχρεωμένος σύμφωνα ε τις 
έκτακτες κυρίως ανάγκες του Δήμου ή του Νομικού προσώπου (κατά περίπτωση)  να 
εκτελεί τις σχετικές παραγγελίες για όσες φορές την εβδομάδα του ζητηθεί. 
Οι μειοδότες υποχρεώνονται να δηλώσουν προς το Δήμο ή το Νομικό Πρόσωπο (κατά 
περίπτωση) επαρκή στοιχεία όπως τηλέφωνο, φαξ, ταχ. δ/ση κ.λ.π., προκειμένου να τους 
αποστέλλονται οι παραγγελίες, καθώς επίσης και να ανταποκρίνονται άμεσα και γρήγορα 
στις παραγγελίες. 
Β) Η παράδοση των ειδών θα γίνεται εντός των χώρων αποθήκης του Δήμου ή του Νομικού 
προσώπου (κατά περίπτωση) με φροντίδα, δαπάνες και μεταφορικά μέσα του προμηθευτή, 
τα οποία θα είναι εντελώς καθαρά και απολυμασμένα. 
Γ) Τα προμηθευόμενα είδη θα παραδίδονται με δελτία αποστολής / τιμολόγια στα οποία θα 
αναγράφονται όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων 
και τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις. 
Στα δελτία αποστολής /τιμολόγια θα αναγράφεται επίσης ο αριθμός της σύμβασης. 
Δ) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα διενεργείται από την αρμόδια την αρμόδια 
επιτροπή παραλαβής οριζόμενη από το Δ.Σ. του Δήμου ή του Νομικού προσώπου (κατά 
περίπτωση)  ύστερα από  μακροσκοπικό έλεγχο. 
Αντικείμενο της Επιτροπής παραλαβής είναι: 
1. Ο έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά και ποιοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας. 
2. Ο έλεγχος της ποιότητας, της κατηγορίας και προέλευσης ως και του κάθε ειδικού  
Χαρακτηριστικού γνωρίσματος των παραδιδόμενων ειδών. 
3. Η παραλαβή των ειδών με σύνταξη αντίστοιχου πρωτοκόλλου παραλαβής. 
4. Η διαπίστωση παράβασης ή η απόρριψη των προσκομισθέντων ειδών, με σύνταξη 
αντίστοιχων πρακτικών παράβασης ή απόρριψης, τα οποία θα υποβάλλονται στη Διοίκηση 
του Δήμου ή του Νομικού προσώπου (κατά περίπτωση)   
5. Σε περίπτωση απόρριψης είδους ομόφωνα από την Επιτροπή Παραλαβής, ο 
προμηθευτής Υποχρεούται σε αντικατάσταση του είδους. 
Για όλα τα είδη και κάθε φορά που υπάρχει κάποια υποψία ως προς την ποιότητα, η 
Επιτροπή παραλαβής μπορεί να καλεί τα αρμόδια καθ΄ ύλην όργανα, καθώς και τον 
προμηθευτή, για την διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για την άρση των αμφισβητήσεων 
που προκύπτουν ως προς την ποιότητα των προμηθευόμενων ειδών. 
Στην περίπτωση αυτή, εφόσον δεν απαιτείται το δείγμα να πάει στο Χημείο, η γνώμη των 
ειδικών θα είναι αποφασιστική και δεσμευτική για την Επιτροπή Παραλαβής και τον 
Προμηθευτή. 
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Τα δείγματα που θα λαμβάνονται θα βαρύνουν τον Προμηθευτή. 
Β) Τα έξοδα δειγματοληψίας και πραγματογνωμοσύνης μεταξύ των οποίων και η 
μεταφορά, σε περίπτωση που τα είδη, που προσκομίστηκαν, αποδείχτηκαν σύμφωνα με 
τους συμβατικούς όρους και την παραγγελία, θα βαρύνουν τον Δήμο ή το Νομικό  Πρόσωπο 
(κατά περίπτωση).  
Σε αντίθετη περίπτωση θα βαρύνουν τον Προμηθευτή, έστω και αν μέρος της όλα 
ποσότητας του είδους δεν βρέθηκε σύμφωνο με τους συμβατικούς όρους. Τα έξοδα που θα 
βαρύνουν τον Προμηθευτή, θα εισπράττονται από τα δικαιώματά του με παράδοση 
σ΄αυτόν γραμματίου ή απόδειξης είσπραξης του Ν.Π.Δ.Δ. 
ΑΡΘΡΟ 4 - ΠΟΙΟΤΗΤΑ 
Τα είδη τα οποία θα χορηγούνται με βάση την παραγγελία του Δήμου ή του Νομικού 
προσώπου (κατά περίπτωση)  , θα είναι ΠΡΩΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ και θα πληρούν τους όρους 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, τις ισχύουσες Αγορανομικές και Υγειονομικές Διατάξεις. 
Κατ΄εξαίρεση και κατά την κρίση της Δ/σης του Δήμου ή του Νομικού προσώπου (κατά 
περίπτωση)  είναι δυνατόν να παραγγελθούν είδη Β΄ποιότητας, η οποία σημειώνεται 
απαραιτήτως επί του δελτίου αποστολής του προμηθευτή και του αντίστοιχου τιμολογίου 
με την προϋπόθεση ότι τα είδη αυτά είναι κατάλληλα για την ειδική χρήση που 
προορίζονται.  
Εφιστάται η προσοχή του προμηθευτή όπως στο δελτίο αποστολής και στο αντίστοιχο 
τιμολόγιο αναγράφονται λεπτομερώς οι χαρακτηρισμοί του προσκομιζόμενου είδους, ή 
κατηγορία, η προέλευση ως και κάθε χαρακτηριστικό γνώρισμα. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Σε περίπτωση που η επιτροπή παραλαβής του Δήμου ή του Νομικού προσώπου (κατά 
περίπτωση)  απορρίψει το είδος που προσκομίσθηκε από τον προμηθευτή επειδή δεν ήταν 
σύμφωνο με τους όρους της σύμβασης και της παραγγελίας και αν ακόμη έγινε 
αντικατάστασή του από τον προμηθευτή μέσα σε προθεσμία που του δόθηκε, θεωρούμενη 
και η περίπτωση αυτή σαν παράβαση των όρων της σύμβασης, η Επιτροπή Παραλαβής 
είναι υποχρεωμένη να συντάξει πρωτόκολλο παράβασης το οποίο θα σταλεί στην Επιτροπή 
Προμηθειών του Δήμου ή του Νομικού προσώπου (κατά περίπτωση) . 
Εάν από ανάγκη παραληφθεί από το Δήμο ή το Νομικό Πρόσωπο (κατά περίπτωση)  είδος 
κατώτερης ποιότητας από αυτή που ορίζεται στη σύμβαση ή μη σύμφωνα με την 
παραγγελία, η Επιτροπή Παραλαβής δεν προβαίνει στην παραλαβή και ενημερώνει το Δ.Σ. 
το οποίο προβαίνει στην ανάληψη ενεργειών και κυρώσεων. 
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο προμηθευτής παραλείψει να προσκομίσει το 
είδος που του παραγγέλθηκε ή προσκομίσει αυτό με καθυστέρηση, ο Δήμος ή το Νομικό 
Πρόσωπο (κατά περίπτωση)  μπορεί να προμηθευτεί το είδος από το ελεύθερο εμπόριο 
οπότε η τυχόν επιπλέον διαφορά μεταξύ της συμβατικής τιμής και αυτής του ελεύθερου 
εμπορίου και κάθε άλλη πρόσθετη δαπάνη που έγινε για την αιτία αυτή θα βαρύνουν τον 
προμηθευτή και θα καταλογίζονται σε βάρος του με σχετική απόφαση, ανεξάρτητα από τις 
κυρώσεις τις οποίες μπορεί να προτείνει η Επιτροπή Παραλαβής κατά του προμηθευτή για 
τον ίδιο λόγο. 
Το ίδιο θα συμβεί για κάθε γενικώς παράβαση από τον προμηθευτή των όρων της 
σύμβασης όπως καθορίζονται από αυτήν τα συναλλακτικά ήθη και οι αρχές της καλής 
πίστης και θα επιβάλλονται κυρώσεις από το Δ.Σ. μεταξύ των οποίων σύσταση, πρόστιμο 
ακόμη και για την κήρυξη αυτού εκπτώτου είτε από την όλη σύμβαση είτε μερικώς για τον 
Δήμο ή το Νομικό Πρόσωπο (κατά περίπτωση), αφού σταθμίσει όλα τα πραγματικά 
γεγονότα που συνιστούν την παράβαση, τις παραβάσεις που έγιναν καθ΄υποτροπή και την 
γενικότερη συμβατική συμπεριφορά του προμηθευτή. 
Ο προμηθευτής μπορεί και επί των αποφάσεων που επιβάλλουν κυρώσεις σε βάρος του 
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να υποβάλλει αίτηση αναθεώρησης μέσα σε ανατρεπτική προθεσμίας τριάντα (30) ημερών 
από την ημερομηνία της κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Σχετικά με το αίτημα 
αναθεώρησης αποφασίζει το Δ.Σ. ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου Φορέα. Η 
απόφαση αυτή είναι και τελεσίδικη. 
Εφιστάται η προσοχή του προμηθευτή ότι σε περίπτωση επιβολής προστίμου ή 
καταπτώσεως της εγγύησης καλής εκτέλεσης των όρων σύμβασης θα βεβαιώνεται και θα 
εισπράττεται σαν δημόσιο έσοδο σύμφωνα με τις διατάξεις περί εισπράξεως Δημοσίων 
Εσόδων. Οι ανωτέρω κατά του προμηθευτή κυρώσεις , είναι άσχετες με την άσκηση 
ποινικής δίωξης. 
ΑΡΘΡΟ 6 - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
Η πληρωμή της αξίας των ειδών διενεργείται από τον Δήμο ή το Νομικό Πρόσωπο (κατά 
περίπτωση)  βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών και του πρωτοκόλλου οριστικής 
ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών.  
Η προθεσμία πληρωμής των προμηθευτών δεν θα υπερβαίνει τις εξήντα (60) 
ημερολογιακές ημέρες (παράγραφος Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-
2013) από την ημερομηνία παράδοσης του σχετικού τιμολογίου και μετά από τμηματική, 
οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Ο προμηθευτής βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις επί του τιμήματος των ειδών. 
Οι κρατήσεις αυτές παρακρατούνται από την πληρωμή και αποδίδονται στο ∆ημόσιο και 
στα δικαιούχα Ταμεία. 
Ο Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει τον Δήμο ή το 
Νομικό Πρόσωπο (κατά περίπτωση) .  
Τα έξοδα μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Ο προμηθευτής για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης, κατέθεσε την 
υπ΄αριθ. ………………..  εγγυητική επιστολή της ……………….. ποσού ……………….. € , το οποίο 
αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της καθαρής αξίας της σύμβασης χωρίς το 
Φ.Π.Α με χρόνο ισχύος έως την ………………… 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της αριθ.πρωτ……………….. διακήρυξης. 
 
Το παρόν συντάχθηκε σε τρία αντίγραφα. Ο κάθε συμβαλλόμενος πήρε από ένα και το 
τρίτο παρέμεινε στο αρχείο του Δήμου ή του Νομικού προσώπου (κατά περίπτωση). 
 

   Οι συμβαλλόμενοι 
 
      ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

       Ο  Δήμαρχος   
 
 

 
 
 
 

       ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
………………….. 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 
 
 
 
 

 
…………………………… 

 

 


