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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

Στην Αθήνα σήμερα την …./…./2021 μεταξύ: 

 

Αφενός της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΑΠΟΣΤΟΛΗ, που εδρεύει στο 

Ν. Κόσμο, Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37, ΑΦΜ 997889618, Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθήνας και 

εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Γενικό 

Διευθυντή της, κ. Κωνσταντίνο Δήμτσα, καλούμενη εφεξής για λόγους 

συντομίας η «Αποστολή» ή/και η «Εταιρεία»   

Και αφετέρου της …………εταιρείας με την επωνυμία «……………..», που εδρεύει 

στ ……….., επί της οδού …………………….. αρ. …. και με Α.Φ.Μ.:……………., 

Δ.Ο.Υ………………, η οποία εκπροσωπείται κατά την υπογραφή της παρούσας από 

τ… κ……………………., η οποία θα καλείται στο εξής, χάριν συντομίας «Ανάδοχος», 

 Και αφού έλαβαν υπόψη:  

-Το από ……………/…./2021 εισηγητικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών 

της Εταιρείας της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αντικείμενο την 

«Προμήθεια, μεταφορά και παράδοση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων 

πενήντα (4.550) πακέτων τυποποιημένων τροφίμων», κατά την οποία 

διαδικασία αναδείχθηκε προσωρινή μειοδότρια η Ανάδοχος, συνταχθέντος του 

ως άνω Εισηγητικού, το αποτέλεσμα του οποίου εγκρίθηκε με την από 

…../…../2021 απόφαση του Γενικού Διευθυντή της «Αποστολής». 

 

Συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής: 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείμενο – Διάρκεια της Σύμβασης  

1.1. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι το έργο της προμήθειας, 

μεταφοράς και παράδοσης τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα (4.550) 

πακέτων τυποποιημένων τροφίμων, με σκοπό τη διανομή τους σε ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες, από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αποστολή» της 

Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Ειδικότερα ο ανάδοχος οφείλει να προμηθεύσει 

τα κάτωθι είδη, ανά κωδικό και ποσότητα: 
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1.2. Τόπος παράδοσης των ως άνω τυποποιημένων τροφίμων είναι η κεντρική 

αποθήκη της «Αποστολής» στο Στρατόπεδο Καποτά (Μενίδι Αττικής). 

1.3. Η παράδοση θα λαμβάνει χώρα ως εξής: 

1.3.1. την 08/03/2021 το ήμισυ των προκηρυσσόμενων ειδών (1Η παράδοση) 

και  

1.3.2. την 02/04/2021 το υπολειπόμενο ημίσυ των προκηρυσσόμενων ειδών 

(2Η παράδοση). 

1.3.3. Σε περίπτωση αλλαγής του χρόνου και του σημείου αποστολής ο 

Ανάδοχος θα παραδίδει τα προϊόντα σε άλλο χρόνο και σημείο του 

Λεκανοπεδίου Αττικής, κατόπιν προηγούμενης έγκαιρης ενημέρωσης από την 

«Αποστολή» και υπέχει υποχρέωση παράδοσης στο χρόνο και στο σημείο που 

θα του υποδειχθεί,  

1.4. Η διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται από τις 04/03/2021 έως και 

τις 31/05/2021 και μέχρις εξαντλήσεως των συνολικών ποσοτήτων της 

σύμβασης. Η «Αποστολή» σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η παράδοση και 

παραλαβή του συνόλου των συμβατικών ειδών, διατηρεί το δικαίωμα τρίμηνης 

παράτασης του χρόνου διάρκειας της συμβάσεως με τους ίδιους όρους και 

προϋποθέσεις και εντός της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Η σύμβαση μπορεί να 

λυθεί και πριν τη λήξη της, εφ’ όσον ολοκληρωθεί η παράδοση και παραλαβή 

του συνόλου των συμβατικών ειδών στους επωφελούμενους.  

1.5. Δεν επιτρέπεται αντικατάσταση των οριζόμενων στο αρ. 1 παρ. 1.1. της 

παρούσης ειδών.   

 

ΑΡΘΡΟ 2ο: Αμοιβή – Τίμημα –  Τρόπος πληρωμής – Κρατήσεις  

2.1 Η τιμή ανά πακέτο συμφωνείται στο ποσό των ………€ μη  

συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., σύμφωνα με την 
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οικονομική προσφορά που κατέθεσε ο Ανάδοχος, η οποία επισυνάπτεται 

στο Παράρτημα Α’ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης 

συμβάσεως. 

2.2. Η προσφερόμενη τιμή του αναδόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη και 

ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και της χρονικής παράτασης που 

τυχόν ζητηθεί από την «Αποστολή» και δεν υπόκειται για κανένα λόγο σε 

αναθεώρηση. 

2.3. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιμών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση 

του αναδόχου πέραν του αντιτίμου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των 

τιμών της προσφοράς του. 

2.4. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ (€)  μετά από κάθε τμηματική 

οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή από την τριμελή επιτροπή 

παραλαβής/παρακολούθησης του έργου (στο εξής η Επιτροπή) με βάση τη 

συσκευασία, την περιγραφή και την τιμή των ειδών, όπως αυτά θα 

προσδιορίζονται αναλυτικά στην οικονομική του προσφορά .  

2.5. Η πληρωμή θα γίνεται με  την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας 

της ποσότητας που παραδόθηκε μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και 

υπό τον όρο της προσήκουσας παράδοσης της προμήθειας από τον ανάδοχο,  με 

την  προσκόμιση των κάτωθι δικαιολογητικών από τον ανάδοχο:  

2.5.1. Πρωτόκολλο οριστικής τμηματικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής.  

2.5.2.  Θεωρημένο τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής για το οποίο θα εκδίδεται το 

αντίστοιχο τιμολόγιο. 

2.6. Η πληρωμή θα γίνεται έως 60 μέρες από την παραλαβή τιμολογίου στον 

τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί η Ανάδοχος στην ΤΡΑΠΕΖΑ………….. με 

IBAN…………………. 

2.7.  Ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, θα καταβάλλεται από την «Αποστολή» στον 

Ανάδοχο με την εξόφληση του εκδοθέντος υπ’ αυτού τιμολογίου, και 

υποχρεούται (ο ανάδοχος) να τον αποδώσει σύμφωνα με τον νόμο. 

2.8. Ο αναλογών φόρος βαρύνει τον ανάδοχο.  

2.9. Τα  έξοδα μεταφοράς,  διανομής, πάσης φύσεως αμοιβές προσωπικού του 

Αναδόχου και  εν γένει ό,τι απαιτείται  για παράδοση στον τόπο και χρόνο που 

προβλέπεται στην παρούσα, περιλαμβάνονται στην προσφερόμενη από τον 

Ανάδοχο τιμή και καμία αμφισβήτηση δεν είναι δυνατό να προκύψει ή 
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ενδεχόμενη απαίτηση από τον Ανάδοχο, για επιπλέον καταβολή αποζημίωσης σ’ 

αυτόν, για τις παραπάνω δαπάνες. 

2.10. Τα δικαιολογητικά που εκδίδονται σε χώρες εκτός Ελλάδας, θα 

υποβάλλονται στην Εταιρεία επικυρωμένα και σε επίσημη μετάφραση στην 

Ελληνική από αρμόδια Ελληνική Αρχή. 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο : Υποχρεώσεις Αναδόχου 

3.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο των τυποποιημένων 

τροφίμων σε δυο (2) ισόποσες μηνιαίες παραδόσεις, στον οριζόμενο στο αρ. 1 

ως άνω τόπο και χρόνο. Το σύνολο των ειδών διατροφής πρέπει να είναι 

άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των 

επίσημων κρατικών φορέων τροφίμων, θα έχουν τις ιδιότητες και τα 

χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι όροι αυτοί, θα είναι απαλλαγμένα από ξένα 

σώματα, προσμίξεις κλπ, θα πληρούν τις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας 

των τροφίμων και θα είναι κατάλληλα από κάθε πλευρά για ανθρώπινη 

κατανάλωση.  

3.2. Η ημερομηνία λήξεως των προσφερόμενων ειδών θα πρέπει να 

τουλάχιστον 12 μήνες από την παράδοσή τους.  

3.3. Η προμήθεια του  συνολικού  αριθμού της προμήθειας θα διανεμηθεί δια 

μέσω δυο (2) αυτοτελών διανομών, έκαστη των οποίων θα περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα είδη, ανά κωδικό, ποσότητα και περιγραφή, σύμφωνα με τις κάτωθι 

τεχνικές προδιαγραφές: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΥΣ 

ΒΑΡΟΣ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
Σ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΟΥΣ  

1.  
ΚΟΝΣΕΡΒΑ 
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 
ΛΑΔΕΡΑ 

280γρ 4.550ΤΜΧ Άριστης ποιότητας, τυποποιημένο 
σε κατάλληλη συσκευασία. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. Άνοιγμα easy open 

2.  
ΚΟΝΣΕΡΒΑ 
ΛΑΝΤΣΙΟΝ ΜΗΤ 
ΧΟΙΡΙΝΟΥ 

200γρ 4.550ΤΜΧ Άριστης ποιότητας, τυποποιημένο 
σε κατάλληλη συσκευασία. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
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τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. Άνοιγμα easy open 

3. ΚΟΝΣΕΡΒΑ 
ΦΑΣΟΛΙΑ ΣΕ 
ΣΑΛΤΣΑ 
ΤΟΜΑΤΑΣ 

400γρ 4.550ΤΜΧ Άριστης ποιότητας, τυποποιημένο 
σε κατάλληλη συσκευασία. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. Άνοιγμα easy open 

4. ΚΟΝΣΕΡΒΑ 
ΣΑΡΔΕΛΕΣ ΣΕ 
ΣΟΓΙΕΛΑΙΟ 

120γρ 9.100ΤΜΧ Άριστης ποιότητας, τυποποιημένο 
σε κατάλληλη συσκευασία. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. Άνοιγμα easy open 

5. ΚΟΝΣΕΡΒΑ 
ΦΑΚΕΣ 
ΧΟΝΔΡΕΣ 

400γρ 4.550ΤΜΧ Άριστης ποιότητας, τυποποιημένο 
σε κατάλληλη συσκευασία. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. Άνοιγμα easy open 

6. ΚΟΝΣΕΡΒΑ 
ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ 

280γρ 4.550ΤΜΧ Άριστης ποιότητας, τυποποιημένο 
σε κατάλληλη συσκευασία. 
Εξωτερικά της συσκευασίας να 
αναγράφεται η προέλευση και 
εγγυημένη ημερομηνία λήξης 
τουλάχιστον 1 έτους εκτός 
ψυγείου. Άνοιγμα easy open 

 

3.4. Τόπος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών ορίζεται η κεντρική 

Αποθήκη της «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» στο Μενίδι Αττικής ή άλλος τόπος εντός του νομού 

Αττικής που θα υποδείξει η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» κατόπιν συνεννόησης με τον Ανάδοχο.  

3.5. Τρόπος Παράδοσης: Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα κάτωθι 

συνολικά είδη, όπως αυτά αναλυτικότερα περιγράφονται στην οικονομική του 

προσφορά (Παράρτημα Α’):  
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Τα ως άνω είδη θα συσκευάζονται σε ατομικά πακέτα (σακούλες) από τον Δήμο 

Αθηναίων στους επωφελούμενους στους οποίους προορίζεται η βοήθεια και σε 

αυτά θα υπάρχει το σήμα της ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ. 

3.6.  Ο Συμβατικός Χρόνος παράδοσης των προσφερόμενων ειδών ορίζεται 

στο αρ. 1 της παρούσης.. Σε περίπτωση αλλαγής του χρόνου παράδοσης ο 

ανάδοχος θα ενημερώνεται εγκαίρως από την «Αποστολή» και υπέχει την 

υποχρέωση παράδοσης στον χρόνο που θα του γνωστοποιηθεί.  

3.7. Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών θα επιβαρύνουν τον προμηθευτή και τα 

είδη θα παραδίδονται στην Επιτροπή παραλαβής, στον τόπο και τη διεύθυνση 

που θα υποδεικνύει η «Αποστολή», η οποία θα τα παραλαμβάνει μετά από 

ζύγισμα, παρουσία του προμηθευτή και έλεγχο της ποιότητας. Κατά την 

παράδοση και παραλαβή ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει 

τιμολόγιο ή δελτίο αποστολής όπου θα αναγράφεται η ακριβής ποσότητα του 

κάθε είδους καθώς και η προέλευση.  

3.9. Το αντικείμενο της παρούσας θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος με προσωπικό δικό 

του, που ουδεμία σχέση θα έχει με την «Αποστολή» και του οποίου οι μισθοί, 

ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, εισφορές κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο 

τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος ευθύνεται προσωπικώς, αποκλειόμενης ρητώς και 

απολύτως κάθε ευθύνης της «Αποστολής» για τα κατά τη διάρκεια εκτελέσεως 

της συμβάσεως ατυχήματα ή βλάβες που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως 

προσωπικό του (του προμηθευτή) ή σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία 

και υποχρεούται να καταβάλει κάθε θετική και αποθετική ζημιά που τυχόν 

ήθελε προκύψει κατά την εκτέλεση της προμήθειας. 

3.10. Αναλυτικότερα οι γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου έχουν ως εξής: 

3.10.1. Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται στους οριζόμενους χώρους 

παράδοσης,  με καθαρά και απολυμασμένα μέσα του αναδόχου.  

3.10.2. Ο ανάδοχος θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές που 

θέτει η νομοθεσία και ο ΕΦΕΤ. 

3.10.3. Όλα τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι συσκευασμένα ή να παραδίδονται 

σε υλικό συσκευασίας κατάλληλο για τρόφιμα. 
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3.10.4. Ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίζει τις Εκθέσεις των επιθεωρητών 

των Αρχών Ελέγχου αν του ζητηθεί. 

3.10.5. Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας 

σύμφωνα με αυτά που υπάρχουν στην αγορά και της απολύτου αρεσκείας 

της Επιτροπής παραλαβής/παρακολούθησης έργου. 

3.10.6. Ο ανάδοχος δεν έχει το δικαίωμα να επικαλεσθεί προς όφελος του 

ασάφεια ως προς την ποιότητα. 

ΑΡΘΡΟ 4ο: Παραλαβή προμήθειας  

4.1. Η παραλαβή της προμήθειας είναι ποιοτική και ποσοτική και γίνεται από 

τριμελείς Επιτροπές.  

Αντικείμενο των Επιτροπών είναι : 

4.1.1. Έλεγχος των αναγραφόμενων στο Δελτίο Αποστολής και των ενδείξεων 

που υπάρχουν επί των συσκευασιών των προϊόντων. 

4.1.2. Έλεγχος της καθαριότητας και τακτικής απολύμανσης των μεταφορικών 

μέσων που χρησιμοποιεί για τα είδη του ο ανάδοχος.  

4.1.3. Έλεγχος για τα τρόφιμα που χρειάζονται ψυγείο, αν μεταφέρονται στη 

σωστή θερμοκρασία.  

4.1.4. Έλεγχος μακροσκοπικών χαρακτηριστικών του είδους, οσμή , γεύση, όψη 

κλπ.  

4.1.5. Έλεγχος της έγκαιρης και σωστής ποσοτικά εκτέλεσης της παραγγελίας 

από τον ανάδοχο. 

4.1.6. Λήψη δειγμάτων, κατά την κρίση τους για Χημικό, Μικροβιολογικό κλπ. 

έλεγχο συντάσσοντας πρωτόκολλο δειγματοληψίας στο οποίο υποχρεωτικά θα 

αναφέρονται τα οριζόμενα στον Κώδικα τροφίμων και Ποτών (είδος, ποιότητα, 

ποσότητα, παραγωγός ή συσκευαστής ή εισαγωγέας, προμηθευτής και κάθε 

άλλη πληροφορία για την αυθεντικότητα του δείγματος και την ταυτότητα του 

προϊόντος).  



[8] 
 

4.1.7. Έλεγχος της ποιότητας, με προσδιορισμό των χαρακτηριστικών 

στοιχείων αυτής, της κατηγορίας, της προέλευσης καθώς και κάθε 

χαρακτηριστικού γνωρίσματος των παραδιδόμενων από τον ανάδοχο ειδών. 

ΑΡΘΡΟ 5ο: Ποιοτικοί Έλεγχοι  – Δειγματοληψία  

5.1.  Οι έλεγχοι διακρίνονται σε : α. Μακροσκοπικούς και β. Εργαστηριακούς.  

5.2. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι περιλαμβάνουν : 

1. Τον χημικό  

2. Τον Μικροβιολογικό  

3. Τον παρασιτολογικό  

4. Τον τοξικολογικό κλπ.  

5.3. Όταν η αρμόδια Επιτροπή αμφιβάλλει για την ποιότητα ή την κατηγορία ή 

την προέλευση των παραδιδόμενων τροφίμων από τον ανάδοχο και σε 

περίπτωση που αυτός αμφισβητεί την ορθότητα της απόψεώς της, τότε η 

Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να πάρει αντιπροσωπευτικό δείγμα και να το 

στείλει απευθείας στα αρμόδια εργαστήρια για εξέταση και γνωμάτευση. 

5.4. Η λήψη και η εξέταση των δειγμάτων θα γίνεται σύμφωνα με τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και τα όσα αναφέρονται στα "περί δειγματοληψίας" 

άρθρα της αρ. 1100/87 Υπουργικής Απόφασης (Κώδικας Τροφίμων και Ποτών) 

ΦΕΚ 788/87 (άρθρα 111 έως 114) ή σε περίπτωση χημικού ή μικροβιολογικού 

ελέγχου ή τοξικολογικού ελέγχου τα οριζόμενα στις ισχύουσες Υγειονομικές 

διατάξεις.  

5.5. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι δηλαδή η λήψη δειγμάτων και η αποστολή 

τους στα αρμόδια εργαστήρια, διενεργούνται όποτε αυτό κριθεί σκόπιμο 

ή σε κάθε περίπτωση αμφιβολίας για την ποιότητα ή την προέλευση των 

τροφίμων με ευθύνη της Επιτροπής. 

5.6. Και στις δύο περιπτώσεις διενέργειας εργαστηριακού ελέγχου η Επιτροπή 

στέλνουν απευθείας τα δείγματα στα αρμόδια εργαστήρια ή καλούν τις 

αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες ελέγχουν μακροσκοπικά το είδος και προβαίνουν 

στη λήψη δείγματος για εργαστηριακό έλεγχο εφόσον το κρίνουν αναγκαίο. 
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5.7. Όταν διενεργείται δειγματοληψία, κατά την παραλαβή του είδους είναι 

απαραίτητη η παρουσία του αναδόχου ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτού, 

ο οποίος θα υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας. Σε περίπτωση 

που ο ανάδοχος ή ο εκπρόσωπος του δεν παρευρεθεί ή αρνείται να υπογράψει 

το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας, η Επιτροπή σημειώνει την απουσία ή 

την άρνηση και διενεργεί κανονικά τη δειγματοληψία. Σημειώνεται ότι εάν 

ζητηθεί παραδίδεται και στον ανάδοχο όμοιο δείγμα, επίσημα σφραγισμένο, το 

οποίο θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας. 

5.8. Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει και να αποστέλλει δείγματα 

του είδους στις αρμόδιες υπηρεσίες για εξέταση και πραγματογνωμοσύνη, 

όποτε το κρίνει σκόπιμο με έξοδα του αναδόχου. Την αποστολή του δείγματος 

δικαιούται να συνοδεύει και ο ανάδοχος ή εκπρόσωπός του, αν το ζητήσει 

εγγράφως με σημείωση στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας. Τα έξοδα 

δειγματοληψίας και πραγματογνωμοσύνης θα βαρύνουν πάντοτε και 

κάθε φορά τον ανάδοχο.  

5.9. Μετά την ολοκλήρωση της κάθε τμηματικής παράδοσης και όταν 

διαπιστωθεί (μετά την Έκθεση Εξέτασης των δειγμάτων από τους αρμόδιους 

φορείς) από την Επιτροπή  ότι τα παραδιδόμενα είδη είναι σύμφωνα με κάθε 

όρο της σύμβασης, θα συντάσσεται Οριστικό Τμηματικό Πρωτόκολλο 

παραλαβής των ειδών.  

ΑΡΘΡΟ 6ο: Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις 

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος 

αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της «Αποστολής».  

ΑΡΘΡΟ 7ο  : Λύση – Καταγγελία της Σύμβασης  

7.1. Η Αποστολή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση, με απλή έγγραφη 

ειδοποίηση, χωρίς να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζημίωση, σε κάθε περίπτωση 

παράβασης των όρων αυτής από τον Ανάδοχο, και ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά στις ακόλουθες σωρευτικώς ή διαζευκτικώς περιπτώσεις: 

α) ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη 

Σύμβαση και ειδικότερα σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, ή/και  σε 
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περίπτωση που τα προμήθεια προϊόντα δεν είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα 

με τους όρους και τις σχετικές προδιαγραφές των επίσημων κρατικών φορέων 

τροφίμων, δεν έχουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά που προβλέπουν οι 

όροι αυτοί, δεν είναι απαλλαγμένα από ξένα σώματα, προσμίξεις κλπ, δεν 

πληρούν τις προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και δεν είναι 

κατάλληλα από κάθε πλευρά για  ανθρώπινη κατανάλωση, ή/και δεν είναι 

σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Πρόσκλησης ή/και  είναι 

διαφορετικά από τους κωδικούς του αρ. 1 παρ. 1.1. της παρούσης. 

β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς 

την άδεια της Αποστολής. 

γ) αν ο ανάδοχος πτωχεύσει, υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο, υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες και βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. 

δ) εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την 

άσκηση του επαγγέλματός.  

7.2. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον 

Ανάδοχο της εκ μέρους της «Αποστολής» καταγγελίας. Στον Ανάδοχο από τη μη 

προσήκουσα εκτέλεση της σύμβασης κατά τα ανωτέρω επιβάλλεται ποινική 

ρήτρα ίση με την αξία των υπό παράδοση προϊόντων, που όφειλε προσηκόντως 

να παραδώσει. Περαιτέρω ο. ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από 

την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 

αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Αποστολής», ύστερα από 

γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται 

έκπτωτος από τη σύμβαση, δύναται να επιβληθεί με απόφαση του αρμοδίου για 

την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, αποκλεισμός  του αναδόχου (προσωρινός ή οριστικός)  από το σύνολο 

των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών της «Αποστολής»,  
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7.3. Η «Αποστολή», εκτός των ανωτέρω δικαιούται να ζητήσει πλήρη 

αποζημίωση από τον Ανάδοχο για πάσης φύσεως ζημίες  και τα έξοδα που 

προκλήθηκαν στις παρεχόμενες υπηρεσίες και την ίδια, τα οποία προκύπτουν 

άμεσα ή έμμεσα από παράλειψη του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων των 

εξόδων για τη διαδικασία λύσης. Αυτή η αποζημίωση είναι ανεξάρτητη από την 

κατάπτωση της ποινικής ρήτρας , όπως προβλέπεται παραπάνω. 

7.4. Σε κάθε περίπτωση η «Αποστολή», έχει μονομερές δικαίωμα καταγγελίας 

και λύσης της Σύμβασης, χωρίς καταβολή οποιαδήποτε αποζημίωσης,  

οποιαδήποτε στιγμή προγενέστερη της οριζόμενης παραπάνω ημερομηνίας 

λήξης της, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν χρονικών επεκτάσεων, ανεξάρτητα 

από την ύπαρξη ή μη υπαίτιας παράβασης των συμβατικών του υποχρεώσεων 

εκ μέρους του Αναδόχου.  

ΑΡΘΡΟ 8ο: Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών 

8.1. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.8 .2. Σε περίπτωση 

διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την 

εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η «Αποστολή» και ο 

Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα 

με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα 

υπό το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. 

8. .3. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά 

αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών. 

ΆΡΘΡΟ 9ο: Γλώσσα σύμβασης 

Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική.  

ΆΡΘΡΟ 10ο: Στοιχεία επικοινωνίας 

10.1. Κάθε επικοινωνία μεταξύ της «Αποστολής» και του αναδόχου 

πραγματοποιείται εγγράφως ταχυδρομικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά ή 

τηλεμοιοτυπικά. 

10.2. Τα στοιχεία επικοινωνίας των συμβαλλομένων είναι τα ακόλουθα: 

Για την «Αποστολή»: 
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Επωνυμία: Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Αποστολή» 

Ταχ. δ/νση: Ήρας 8 & Δέσπως Σέχου 37 

Τ.Κ. 11743 

Πόλη: Αθήνα (Ν. Κόσμος) 

Τηλέφωνο: 2130184400 

Φαξ: 2109246740 

Για τον Ανάδοχο: 

Επωνυμία: ……………… 

Ταχ. δ/νση: ……. 

Τ.Κ.: ….. 

Πόλη: …… 

Τηλέφωνο: …… 

Φαξ: ….. 

ΑΡΘΡΟ 11ο: Θέση της παρούσας Σύμβασης σε ισχύ 

Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και 

από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  

ΑΡΘΡΟ 12ο : Λοιποί Όροι 

12.1. Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους 

τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα 

σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα, των οποίων όλων ανεξαιρέτως αυτή 

έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί.  

12.2. Ο Ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ’ ολοκλήρου 

όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρον, 

αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού 

σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο 
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εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους 

της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

12.3. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι 

αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, 

θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. 

12.4. Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι όροι της 

παρούσης και β) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο :  Παράρτημα – Διέποντα το έργο έγγραφα  

Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα σύμβαση, τα οποία υπογράφονται από 

αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, προσαρτώνται στην παρούσα σύμβαση και 

αποτελούν ένα ενιαίο και αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

ΑΡΘΡΟ 14ο : ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ  

Το κείμενο της σύμβασης και τα παραρτήματα αυτής,  κατισχύουν  κάθε άλλου 

κειμένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  

Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάχθη το παρόν σε τρία (3) 

πρωτότυπα, και αφού διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους 

συμβαλλόμενους, από αυτά, τα δύο (2) παρέμειναν στην «Αποστολή» και το 

άλλο έλαβε ο ανάδοχος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ                                                                            ΓΙΑ Τ… ΑΝΑΔΟΧΟ 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                                                         Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΤΣΑΣ                                                                       …………….. 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.  

Οικονομική Προσφορά 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 

Τεχνικές προδιαγραφές 
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