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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Σχέδιο Σύμβασης 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Στην Αθήνα σήμερα στις  ……………., ημέρα  ……………., μεταξύ : 
1. αφενός του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος που εδρεύει στην Αθήνα (Αριστοτέλους 46, Αθήνα) και που στο εξής 
θα αποκαλείται εν συντομία «ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ» ή Αναθέτουσα Αρχή, νομίμως εκπροσωπούμενου στο 
παρόν από τον κο  Γεώργιο Καββαθά, Πρόεδρο ΔΣ, και  

2. αφετέρου του «………………………..» που εδρεύει στ… ………………., ………………………………….., με 
ΑΦΜ ………………………., το οποίο εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον 
κ. ……………………., ………………………………….. και η οποία θα αποκαλείται στο εξής «Ανάδοχος»,  

 
με βάση  

 Το ισχύον Τεχνικό Δελτίο της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 
εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα 
εξοικονόμησης ενέργειας» με κωδικό ΟΠΣ 5002684 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» 

 την με αριθμό πρωτοκόλλου 6000/801/Α3/15.11.2017 Απόφαση Ένταξης της ως άνω Πράξης 
και την με αριθμ. πρωτ. 5208/Β3/1120/24.08.2018 τροποποίηση αυτής   

 την από 14/05/2019 απόφαση του Δ.Σ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ σχετικά με την έγκριση διενέργειας του 
διαγωνισμού. 

 την υπ’ αριθμ. 05/2019 διακήρυξη  συνοπτικού διαγωνισμού (ΑΔΑΜ: ……………………………….) 

 την με αριθμ. πρωτ. ……………………………….Προφορά της Αναδόχου 

 την από ……………………….. απόφαση του ΔΣ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ για την κατακύρωση του έργου 
 
συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Το έργο «Προμήθεια ειδών σίτισης καταρτιζόμενων», υλοποιείται στο πλαίσιο των υποέργων 2, 8, 9, 10, 
11 της Πράξης «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα 
επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 
5002684 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-
2020». 
Το έργο αφορά στην προμήθεια ειδών σίτισης για συνολικά έως 1.492 ωφελούμενα άτομα προγραμμάτων 
κατάρτισης. 
Τα προγράμματα κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 50 ωρών το καθένα, θα διεξαχθούν πανελλαδικά και 
δια ζώσης σε προεπιλεγμένους χώρους. Σε κάθε πρόγραμμα αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 20 
άτομα. Η μέση διάρκεια κατάρτισης θα είναι δεκατρείς (13) ημέρες, ενώ ανά ημέρα η κατάρτιση θα είναι 
(έως) 4 ώρες. 

Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύψουν ανά θεματικό 
αντικείμενο κατάρτισης και ανά τύπο περιφέρειας εφαρμογής του έργου. 
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Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Κωδ. ΣΕ134/1.  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
(ενάριθμος έργου 2017ΣΕ13410005). 

Η σύμβαση αφορά στα υποέργα 2, 8, 9, 10, 11 της Πράξης με τίτλο «Κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων 
και δεξιοτήτων εργαζομένων σε επιλεγμένα επαγγέλματα του τομέα των Κατασκευών, σε θέματα 
εξοικονόμησης ενέργειας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020» με βάση την με αριθμό πρωτοκόλλου 
6000/801/Α3/15.11.2017 απόφαση ένταξης και την με αριθμ. πρωτ. 5208/Β3/1120/24.08.2018 
τροποποίηση αυτής και έχει λάβει κωδικό MIS 5002684.  Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

2.1. Η σύμβαση αφορά στην προμήθεια ειδών σίτισης για συνολικά 1.492 άτομα/ωφελούμενους 
προγραμμάτων κατάρτισης. 
 

2.2. Στο πλαίσιο αυτό ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή σίτισης, με τις εξής ποιοτικές προδιαγραφές: 

 Σάντουιτς: θα πρέπει να έχει βάρος 100-120 gr περίπου. Θα αποτελείται από  ψωμάκι  βάρους 

70-80gr,  γαλοπούλα  βραστή βάρους 20gr  περίπου, τυρί ημίσκληρο βάρους 20gr περίπου και 

μαγιονέζα. Επιτρέπεται η χρήση όλων των ειδών ψωμιού, ολικής αλέσεως, πλούσιο σε φυτικές 

ίνες ή λευκό, ελεύθερα από trans και κορεσμένων λιπαρών  οξέων  χαμηλής περιεκτικότητας  σε  

ζάχαρη  και  αλάτι. 

 Καφές φίλτρου: αρίστης ποιότητας, τυποποιημένος, με φρέσκο  άρωμα  και  φυσιολογικό  

χρώμα. Ο καφές θα πρέπει να παραδίδεται έτοιμος, σε πόσιμη μορφή. 

 Νερό φυσικό εμφιαλωμένο: αρίστης ποιότητος, εμφιαλωμένο σε ειδικά εγκεκριμένα πλαστικά 

μπουκάλια, σφραγισμένα βάρους 0,5 λίτρου. Να αναγράφονται εξωτερικά του μπουκαλιού η 

χημική ανάλυση και η άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο, η προέλευση και η εγγυημένη 

ημερομηνία λήξης. 

2.3. Τα στοιχεία της ατομικής μερίδας ανά καταρτιζόμενο και ανά ημέρα κατάρτισης είναι: 

ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ ΤΜΧ 1 

ΚΑΦΕΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΛΙΤΡΑ 0,25 

ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΛΙΤΡΑ 0,50 

 

2.4. Ο ενδεικτικός αριθμός ωφελούμενων ανά περιφέρεια προς τους οποίους θα προσφερθούν τα είδη 
σίτισης είναι: 
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ΤΜΗΜΑΤΑ Περιφέρειες υλοποίησης  Αριθμός ωφελούμενων 

ΤΜΗΜΑ 1 Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 109 

ΤΜΗΜΑ 2 Κεντρική Μακεδονία 405 

ΤΜΗΜΑ 3 Ήπειρος 81 

ΤΜΗΜΑ 4 Θεσσαλία 163 

ΤΜΗΜΑ 5 Δυτική Ελλάδα 141 

ΤΜΗΜΑ 6 Δυτική Μακεδονία 25 

ΤΜΗΜΑ 7 Ιόνια Νησιά 32 

ΤΜΗΜΑ 8 Πελοπόννησος 65 

ΤΜΗΜΑ 9 Βόρειο Αιγαίο 18 

ΤΜΗΜΑ 10 Κρήτη 107 

ΤΜΗΜΑ 11 Αττική 241 

ΤΜΗΜΑ 12 Στερεά Ελλάδα 77 

ΤΜΗΜΑ 13 Νότιο Αιγαίο 28 

 
 
2.5. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τους όρους της σύμβασης ως προς την ποιότητα 
τότε ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει άμεσα μέρος ή ολόκληρη την ποσότητα, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

2.6. Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιούνται κατά βάση τις καθημερινές Δευτέρα με Παρασκευή και 
σε ειδικές περιπτώσεις και το Σάββατο. 
 

ΑΡΘΡΟ 3.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 30/11/2021.. Η συνολική διάρκεια της 
Σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, και 
κατόπιν έγκρισης της Διαχειριστικής Αρχής, μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του Αναδόχου 
που υποβάλλεται πριν τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου.  

Αν λήξει η συνολική διάρκεια της Σύμβασης χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης, ή αν λήξει η 
παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην Αναθέτουσα Αρχή τα παραδοτέα 
στης Σύμβασης, ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του 
Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της Σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 4.  ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΕΡΓΟΥ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

4.1.Τα παραδοτέα του έργου είναι: 
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ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 

ΤΜΗΜΑ 1 Είδη σίτισης για 109 άτομα/ωφελούμενους 

ΤΜΗΜΑ 2 Είδη σίτισης για 405 άτομα/ωφελούμενους 
 

ΤΜΗΜΑ 3 Είδη σίτισης για 81 άτομα/ωφελούμενους 
 

ΤΜΗΜΑ 4 Είδη σίτισης για 163 άτομα/ωφελούμενους 
 

ΤΜΗΜΑ 5 Είδη σίτισης για 141 άτομα/ωφελούμενους 

ΤΜΗΜΑ 6 Είδη σίτισης για 25 άτομα/ωφελούμενους 

ΤΜΗΜΑ 7 Είδη σίτισης για 32 άτομα/ωφελούμενους 

ΤΜΗΜΑ 8 Είδη σίτισης για 65 άτομα/ωφελούμενους 

ΤΜΗΜΑ 9 Είδη σίτισης για 18 άτομα/ωφελούμενους 

ΤΜΗΜΑ 10 Είδη σίτισης για 107 άτομα/ωφελούμενους 

ΤΜΗΜΑ 11 Είδη σίτισης για 241 άτομα/ωφελούμενους 

ΤΜΗΜΑ 12 Είδη σίτισης για 77 άτομα/ωφελούμενους 

ΤΜΗΜΑ 13 Είδη σίτισης για 28 άτομα/ωφελούμενους 

 

4.2. Οι τελικές ημερομηνίες, οι ημέρες υλοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης και οι ώρες 
παράδοσης των ειδών τροφοδοσίας θα ανακοινώνονται από την Αναθέτουσα Αρχή εγκαίρως στον 
Ανάδοχο. Ο χρόνος παράδοσης των παραδοτέων είναι μια ώρα πριν την έναρξη του κάθε προγράμματος 
κατάρτισης. 

4.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τα είδη σίτισης,  ως επί τω πλείστον, σε καθημερινή βάση, 
σύμφωνα με τις ανάγκες των προγραμμάτων κατάρτισης, στους ακριβείς τόπους υλοποίησης των 
προγραμμάτων κατάρτισης τους οποίους θα υποδεικνύει εν ευθέτω χρόνο η Αναθέτουσα Αρχή. 

4.4. Η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει γραπτώς τον ανάδοχο δύο (2) 
ημέρες πριν την έναρξη κάθε προγράμματος τεχνικής κατάρτισης, με μήνυμα τηλεομοιοτυπίας ή μέσω 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, για τον αριθμό των ατόμων που θα μετέχουν στο πρόγραμμα, τον τόπο, τις 
ημέρες και τις ώρες διεξαγωγής του προγράμματος, προκειμένου ο ανάδοχος να προσδιορίσει την 
ποσότητα και το είδος των προσφερόμενων προϊόντων, τα οποία οφείλει να προσφέρει 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

5.1. Ο Ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης κατέθεσε την 

εγγυητική επιστολή που εκδόθηκε από την ……………………………………………. Ποσού ………………………….. 
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5.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα, στην παράγραφο 4.1. της Διακήρυξης του Διαγωνισμού και στις 
διατάξεις του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

6.1. Το συνολικό συμβατικό τίμημα του υπό ανάθεση έργου ανέρχεται στο ποσό των 39.104,84 € πλέον 
του αναλογούντος Φ.Π.Α., (48.490,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α) και διαιρείται ανά τμήμα ως εξής: 

ΤΜΗΜΑ Π/Υ πλέον Φ.Π.Α. Π/Υ συμπ. Φ.Π.Α. 

ΤΜΗΜΑ 1   
Ανατολική Μακεδονία & Θράκη 

2.856,85 € 3.542,50 € 

ΤΜΗΜΑ 2  
Κεντρική Μακεδονία 

10.614,92 € 13.162,50 € 

ΤΜΗΜΑ 3  
Ήπειρος 

2.122,98 € 2.632,50 € 

ΤΜΗΜΑ 4  
Θεσσαλία 

4.272,18 € 5.297,50 € 

ΤΜΗΜΑ 5  
 Δυτική Ελλάδα 

3.695,57 € 4.582,50 € 

ΤΜΗΜΑ 6  
 Δυτική Μακεδονία 

655,24 € 812,50 € 

ΤΜΗΜΑ 7  
Ιόνια Νησιά 

838,71 € 1.040,00 € 

ΤΜΗΜΑ 8   
Πελοπόννησος 

1.703,63 € 2.112,50 € 

ΤΜΗΜΑ 9  
 Βόρειο Αιγαίο 

471,77 € 585,00 € 

ΤΜΗΜΑ 10  
 Κρήτη 

2.804,44 € 3.477,50 € 

ΤΜΗΜΑ 11 
 Αττική  

 
6.316,53  € 

 
7.832,50 € 

ΤΜΗΜΑ 12  
 Στερεά Ελλάδα 

 
2.018,15  € 

 
2.502,50 € 

ΤΜΗΜΑ 13  
 Νότιο Αιγαίο 

 
703,87 € 

 
910,00 € 

 

6.2.Το εγκεκριμένο συνολικό κόστος /συμβατικό τίμημα περιλαμβάνει την αμοιβή του Αναδόχου και όλες 
ανεξαιρέτως τις επιλέξιμες δαπάνες που βαρύνουν αυτόν για τη παροχή των υπηρεσιών του.   

6.3. Ο Ανάδοχος έχει ήδη μελετήσει και εκτιμήσει τις απαιτήσεις του Έργου και τα οικονομικά μεγέθη για 
την καλή εκτέλεση των εργασιών του, κατά την υποβολή της προσφοράς του και κατά συνέπεια ρητά 
συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος δε δικαιούται σε καμία περίπτωση να εγείρει αξίωση για πρόσθετη αμοιβή 
και δηλώνει ότι παραιτείται από τα σχετικά δικαιώματά του που απορρέουν από τα άρθρα 388, 696 και 
697 του Αστικού Κώδικα. 
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6.4. Η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην καταβολή του συμβατικού τιμήματος σε δόσεις, κατόπιν 
υποβολής από τον Ανάδοχο, όλων των προβλεπόμενων δηλώσεων, στοιχείων ή δικαιολογητικών, όπως 
αυτά ορίζονται στην παρούσα. 

6.5. Όροι Πληρωμής : 

Η πληρωμή του/ων αναδόχου/ων θα γίνει σε τμηματικές καταβολές ως εξής:  

 Για συμβάσεις προμήθειας ειδών σίτισης για συνολικό αριθμό ωφελουμένων ίσο ή μικρότερο των 
διακοσίων πενήντα (250), η πληρωμή θα γίνει σε μία (1) δόση (100%) με την ολοκλήρωση της 
παραλαβής των ειδών σίτισης για το σύνολο των ωφελουμένων. 

 Για συμβάσεις προμήθειας ειδών σίτισης για συνολικό αριθμό ωφελουμένων μεγαλύτερο των 
διακοσίων πενήντα (250) και έως εννιακόσια (900) άτομα, η πληρωμή θα γίνει σε δύο (2) δόσεις. Η 
πληρωμή της κάθε δόσης θα γίνεται με την παραλαβή των ειδών σίτισης για το 50% του 
συνολικού αριθμού ωφελουμένων. 

 Για συμβάσεις προμήθειας ειδών σίτισης για συνολικό αριθμό ωφελουμένων μεγαλύτερο των 
εννιακοσίων (900) και έως χίλια διακόσια (1200) άτομα, η πληρωμή θα γίνει σε τέσσερις (4) 
δόσεις. Η πληρωμή της κάθε δόσης θα γίνεται με την παραλαβή των ειδών σίτισης για το 25% του 
συνολικού αριθμού ωφελουμένων. 

 Για συμβάσεις προμήθειας ειδών σίτισης για συνολικό αριθμό ωφελουμένων μεγαλύτερο των 
χιλίων διακοσίων (1200), η πληρωμή θα γίνει σε πέντε (5) δόσεις. Η πληρωμή της κάθε δόσης θα 
γίνεται με την παραλαβή των ειδών σίτισης για το 20% του συνολικού αριθμού ωφελουμένων. 
 

 
6.6. Το ύψος της κάθε πληρωμής προκύπτει από τον τύπο:  
Τελικός αριθμός μερίδων σίτισης * κόστος ανά μερίδα σίτισης  
 
6.7. Οι τμηματικές πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, μετά την παράδοση των ειδών 

σίτισης, και την οριστική παραλαβή τους από την ΕΠΠΕ, η οποία θα εκδίδει το αντίστοιχο πρωτόκολλο 

παραλαβής και θα βεβαιώνει την παράδοση των ειδών σίτισης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.  

6.8. Για κάθε μία από τις ως άνω πληρωμές η Αναθέτουσα Αρχή θα εκδίδει πρωτόκολλο παραλαβής των 
επιμέρους παραδοτέων και για την αποπληρωμή του έργου, ήτοι με την παραλαβή και της τελικής 
έκθεσης υλοποίησης, θα εκδοθεί Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του συνόλου του έργου, εφόσον έχει 
προηγηθεί εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής ο έλεγχος της ορθής υλοποίησής του έργου, σύμφωνα με τα 
κατατεθειμένα δικαιολογητικά, με τα οποία θα διασφαλίζεται η υλοποίηση των ποσοτικών και ποιοτικών 
προδιαγραφών του και την έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργου. 

6.9. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 
κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

6.10. Η καταβολή των ως άνω πληρωμών θα γίνεται στο νόμιμο εκπρόσωπο του Αναδόχου ή νόμιμα 
εξουσιοδοτημένο τρίτο με την προσκόμιση συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου ή ακριβούς αντιγράφου 
πρακτικού εξουσιοδότησης από αρμόδιο όργανο του Αναδόχου η με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό 
αυτού. 

6.11. Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε μία από τις πιο πάνω πληρωμές αποτελεί η καταβολή από το 
Φορέα Χρηματοδότησης στην Αναθέτουσα Αρχή, των χρηματικών ποσών που αντιστοιχούν στην εκάστοτε 
Ενέργεια του Έργου. 
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ΑΡΘΡΟ 7. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών σίτισης θα γίνεται από τον υπεύθυνο υλοποίησης κάθε 
προγράμματος κατάρτισης ως εξής:  

Α. Παραλαβή της έγκαιρης και σωστής ποιοτικά και ποσοτικά προμήθειας των ειδών. 

Β. Παραλαβή δελτίων αποστολής που θα προσκομίζει ο προμηθευτής. 

Γ. Σύνταξη, για την εμπρόθεσμη και προσήκουσα προσκόμιση των ειδών, εισηγητικού εγγράφου ελέγχου 
παραλαβής ή απόρριψης ή/και διαπίστωσης παράβασης και υποβολή του προς την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (εφεξής ΕΠΠΕ) η οποία έχει συσταθεί με απόφαση του ΔΣ του 
φορέα, για την έκδοση των σχετικών Πρακτικών Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής. 

Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των ειδών 
σίτισης στους τόπους υλοποίησης των προγραμμάτων. Εάν απαιτηθούν πρόσθετοι ή ειδικοί έλεγχοι από 
άλλα όργανα που δεν ανήκουν στην Αναθέτουσα Αρχή, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την 
ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης των ειδών σίτισης, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό 
διάστημα από την παραλαβή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του 
ελέγχου στην ΕΠΠΕ.  

Εφόσον διαπιστωθεί, είτε κατά την παραλαβή είτε κατά την κατανάλωση ότι τα είδη σίτισης δεν 
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές που έχουν τεθεί ως προς την ποιότητα τους τότε ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να αντικαταστήσει άμεσα μέρος ή ολόκληρη την ποσότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία. Αν ο 
ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

Μετά την σύνταξη και την υποβολή του εισηγητικού εγγράφου από τον υπεύθυνο υλοποίησης προς την 
ΕΠΠΕ, η ΕΠΠΕ συντάσσει και εκδίδει σχετικά Πρωτόκολλα Παραλαβής για τα παραδοτέα του έργου και 
πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής για το σύνολο του Έργου, με το οποίο πιστοποιείται η καλή εκτέλεση 
του έργου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την 
καταβολή της αμοιβής του Αναδόχου.  

 

AΡΘΡΟ 8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

8.1. Ο Ανάδοχος ευθύνεται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη 
σύμβαση, τη διακήρυξη και το Νόμο. 

8.2. Ο Ανάδοχος οφείλει, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου να υποβάλει στους εκπροσώπους της 
Αναθέτουσας Αρχής, των αρμόδιων εθνικών αρχών (Ε.Υ. Διαχείρισης του Ε.Π. Αρχή Πληρωμής, Ε.Δ.ΕΛ. 
κλπ.), και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όποτε του ζητηθεί, οποιοδήποτε αποδεικτικό της ομαλής εξέλιξης 
του Έργου στοιχείο, σύμφωνα με τη Σύμβαση, όπως (ενδεικτικά) : φορολογικά στοιχεία και δικαιολογητικά 
δαπανών, στοιχεία που αφορούν στην πορεία του φυσικού αντικειμένου του Έργου, συμβάσεις 
εκπαιδευτών κ.λ.π. 

8.3. Για τη σωστή παρακολούθηση του Έργου (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) ο Ανάδοχος οφείλει: 

α. Να επιτρέπει τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων από το αρμόδιο ελεγκτικό όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά όργανα, να συνεργάζεται στη διενέργεια ελέγχων και να 
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προετοιμάζει και επεξεργάζεται όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την ομαλή διεξαγωγή του ελέγχου του 
Έργου. 

β. Να τηρεί όλους τους απαραίτητους φακέλους υλοποίησης του έργου.  

8.4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε τήρηση των κανόνων και του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου για την 
διασφάλιση της ποιότητας και υγιεινής των προσφερόμενων ειδών τροφοδοσίας. Η μη τήρησή των 
κανόνων αυτών αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

9.1. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α. Παραδόθηκε και παραλήφθηκε ολόκληρο το Έργο (ποσότητα και ποιότητα) 
β. Ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος και 
γ. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
 
9.2. 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 2.2.2 της 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, 
δ) ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως και εμπροθέσμως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 
τη Σύμβαση, 
ε) ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της Σύμβασης εντολές της 
Αναθέτουσας Αρχής, 
στ) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας 
Αρχής, 
ζ) εάν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή συνδιαλλαγή, λυθεί ή 
ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο 
ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων. 
 
9.3. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή 
οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των 
μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι Εγγυητικές Επιστολές καταπίπτουν. 

9.4. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει πλήρη αποζημίωση από τον Ανάδοχο για όλες τις 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 των Εγγυητικών Επιστολών, όπως προβλέπεται 
παραπάνω. 

9.5. Σε περίπτωση έκπτωσης του Αναδόχου κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό 
τίμημα. 
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9.6. Ο Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 203 του Ν.4412/16, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί 
με τις γραπτές εντολές του αναθέτοντος φορέα, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων 
υπόψη των παρατάσεων. 

9.7. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή 
του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την 
ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα 
(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

9.8. Στον Ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ 

10.1. Δεν επιτρέπεται η εκχώρηση ή η μεταβίβαση της σύμβασης ή μέρους αυτήν ή οποιουδήποτε 
δικαιώματος ή υποχρέωσης που απορρέει από αυτήν, σε οποιονδήποτε τρίτο. Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η 
εκχώρηση μέρους ή ολόκληρων των απαιτήσεων (πληρωμών) του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής μόνο προς Τράπεζες ή Πιστωτικούς Οργανισμούς προς χρηματική διευκόλυνση του Αναδόχου, υπό 
τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις: 1) Ο εκδοχέας πρέπει να γνωρίζει και να αποδέχεται όλους τους 
όρους της σύμβασης, 2) Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να αντιτάξει κατά του εκδοχέα όλες τις ενστάσεις 
που έχει κατά του εκχωρητή και μετά την αναγγελία της εκχώρησης, 3) σε περίπτωση που για λόγους που 
άπτονται των συμβατικών σχέσεων μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής δεν προκύψει εν όλω ή εν 
μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, 
απομείωση συμβατικού τιμήματος, αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός 
ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας. 

10.2. Ο Ανάδοχος δηλώνει, ότι τα πρόσωπα που θα χρησιμοποιηθούν από αυτόν για την υλοποίηση του 
Έργου έχουν τα κατάλληλα προσόντα και την απαραίτητη επαγγελματική εμπειρία, όπως αυτά έχουν 
οριστεί στην παρούσα και στην προσφορά του. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ  

Ο Ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης βεβαιώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του και στα 
πρόσωπα που αναφέρονται στο αρ. 24 ν. 4412/2016 κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την 
έννοια του ίδιου άρθρου. Επίσης βεβαιώνει, δηλώνει και εγγυάται ότι ούτε ο ίδιος ούτε οποιοσδήποτε 
από το προσωπικό, τους συνεργάτες, υπαλλήλους, προστηθέντες του, που θα χρησιμοποιήσει για την 
εκπόνηση του Έργου που ανατίθεται με την παρούσα σύμβαση, έχουν ή θα αποκτήσουν κατά την διάρκεια 
ισχύος της Σύμβασης, οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση ή υποχρέωση προς οποιοδήποτε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο η οποία είναι ασυμβίβαστη με τις υπηρεσίες που παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή στο 
πλαίσιο της παρούσας ή που δημιουργεί ή ενδέχεται να δημιουργήσει κατάσταση σύγκρουσης 
συμφερόντων, σύμφωνα με το αρ. 24 του ν.4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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12.1. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται, κατά την διάρκεια της, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία 
ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ειδικής Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία». Σε 
περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης τηρούνται απαρέγκλιτα και κατισχύουν οι όροι και οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και ειδικότερα αν η τροποποίηση της σύμβασης αφορά 
και σε αύξηση συμβατικού τιμήματος εφαρμόζονται τα ανώτατα όρια που τίθενται στο ως άνω άρθρο του 
νόμου. 

12.2. Ουδεμία τροποποίηση, διαγραφή, προσθήκη, ακύρωση, παραίτηση ή μεταβολή των όρων της 
σύμβασης δεν θα είναι ισχυρή, παρά μόνο εάν διατυπωθεί εγγράφως και φέρει τις υπογραφές των 
νομίμων εκπροσώπων αμφοτέρων των συμβαλλομένων. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΕΚΧΩΡΗΣΗ - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  

13.1. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υποκατασταθεί από άλλον στη θέση του για την υλοποίηση του 
έργου. Οι όροι, συμφωνίες και συνθήκες της παρούσας υποχρεώνουν και ωφελούν τα Μέρη καθώς και 
τους διαδόχους και τους επιτρεπόμενους εκδοχείς τους.  

13.2. Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει 
υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από 
τρίτο, πλην των περιπτώσεων που ρητά ορίζονται στο άρθρο 4.4. της Διακήρυξης και υπό τους όρους και 
προϋποθέσεις του άρθρου αυτού καθώς και πλην της περίπτωσης του άρθρου 132 παρ. 1 στοιχείο δ 
σημείο ββ του Ν. 4412/2016. Κατ εξαίρεση, επιτρέπεται η εκχώρηση μέρους ή ολόκληρων των 
απαιτήσεων (πληρωμών] του Αναδόχου έναντι της Αναθέτουσας Αρχής μόνο προς Τράπεζες ή Πιστωτικούς 
Οργανισμούς προς χρηματική διευκόλυνση του Αναδόχου, υπό τις εξής απαραίτητες προϋποθέσεις: 1) Ο 
εκδοχέας πρέπει να γνωρίζει και να αποδέχεται όλους τους όρους της σύμβασης, 2) Η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται να αντιτάξει κατά του εκδοχέα όλες τις ενστάσεις που έχει κατά του εκχωρητή και μετά την 
αναγγελία της εκχώρησης, 3) σε περίπτωση που για λόγους που άπτονται των συμβατικών σχέσεων 
μεταξύ Αναδόχου και Αναθέτουσας Αρχής δεν προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το 
εκχωρούμενο τίμημα (ενδεικτικά αναφέρονται έκπτωση Αναδόχου, απομείωση συμβατικού τιμήματος, 
αναστολή εκτέλεσης της σύμβασης, διακοπή σύμβασης, καταλογισμός ρητρών, συμβιβασμός κλπ.) η 
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία ευθύνη έναντι της εκδοχέως Τράπεζας, 

13.3. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή 
το συμφωνητικό/σύμβαση που έχει υπογράψει με τον/τους υπεργολάβους που συμμετέχει/ουν στην 
εκτέλεση αυτής. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους 
της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, 
οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον 
ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 
διαδικασία.  

13.4. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος αξιοποιήσει για την υλοποίηση του έργου υπεργολάβο/-
ους, δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 
τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 
18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου Αναδόχου.  

13.5. Η Αναθέτουσα Αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στην οικεία διακήρυξη και με τα αποδεικτικά μέσα της Διακήρυξης, εφόσον το 
(τα) τμήμα (-τα) της Σύμβασης, το (τα) οποίο (-α) ο Ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
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υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ  

14.1. Χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση του έργου, 
ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση με τη Σύμβαση. 
Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό του, οι υπεργολάβοι του και κάθε συνεργαζόμενος με 
αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω 
υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζημίας της και 
την παύση κοινοποίησης των εμπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο μέλλον. 
14.2. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το έργο χωρίς την 
προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, εξαιρουμένης της αναφοράς της υλοποίησης του έργου 
από τον ανάδοχο στην εμπειρία του, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις 
υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσμεύσει την Αναθέτουσα Αρχή, με κανένα 
τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή της συναίνεση. 
14.3. Ο Ανάδοχος λόγω της φύσης του έργου του, όσο αφορά την εχεμύθεια θα λάβει κάθε πρόσφορο 
μέτρο υποσχόμενος και εγγυώμενος προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι κάθε απασχολούμενος ή καθ' 
οιονδήποτε τρόπο αναμειγνυόμενος άμεσα ή έμμεσα με το Έργο θα τηρεί την υποχρέωση πίστης και 
εχεμύθειας προς την Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Αρχής Ανταγωνισμού, ιδιαίτερα δε 
και ενδεικτικά:  
α. Θα απέχει από οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη αθέμιτου ανταγωνισμού ούτε θα 
διοχετεύει ή γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε τρίτο όσα γνωρίζει ή είναι δυνατόν να περιέλθουν σε γνώση 
του σχετικά με το Έργο.  
β. Θα κρατεί μυστική και δεν θα γνωστοποιεί προς οιονδήποτε τρίτο πληροφορίες, στοιχεία ή 
δεδομένα που είναι δυνατόν να γνωρίζει, ή να περιέλθουν σε γνώση του, εξ’ αιτίας ή αφορμής των 
υπηρεσιών που παρέχει, τηρώντας εχεμύθεια και απόρρητο για κάθε τέτοια πληροφορία, στοιχείο ή 
δεδομένο. 
14.4. Σε περίπτωση οποιασδήποτε τέτοιας παραβάσεως της εχεμύθειας, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται 
να απαιτήσει αποκατάσταση της βλάβης ή ζημίας και την αποζημίωση της στρεφόμενη, κατ' ενάσκηση 
διακριτικής της ευχέρειας, εναντίον του Αναδόχου και κάθε υπαίτιου ή υπόχρεου προς αποζημίωση. 
14.5. Η παραβίαση του όρου της εχεμύθειας αποτελεί παραβίαση βασικών όρων της Σύμβασης και η 
Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο και να εφαρμόσει τις νόμιμες 
κυρώσεις.  
 

ΑΡΘΡΟ 15. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ  

Όλο το υλικό που αποκτάται, συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται από τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της 
Σύμβασης, όπως διαγράμματα, σχέδια, προδιαγραφές, κ.λπ., είναι εμπιστευτικά και ανήκουν στην 
απόλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, μόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της Σύμβασης, 
παραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος μπορεί να κρατά 
αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσει για σκοπούς 
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άλλους από της Σύμβασης, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. 

ΑΡΘΡΟ 16. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

Η ευθύνη τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών αναστέλλεται στο μέτρο 
και για το χρονικό διάστημα εκείνο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας 
βίας, ήτοι σε γεγονότα εξαιρετικά και απρόβλεπτα, που δεν θα μπορούσαν να προληφθούν αντικειμενικά 
ή να ανατραπούν, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και 
επαρκώς.  
Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που 
εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, 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) ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά 
με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.  
 

ΑΡΘΡΟ 17. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παράσχει στον Αναδόχου τις βασικές κατευθύνσεις, και διευκρινίσεις 
και εν γένει κάθε υποστήριξη που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του έργου.  
 
ΑΡΘΡΟ 18. ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΓΛΩΣΣΑ  

Η σύμβαση διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία. Σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ του ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και 
του αναδόχου, αυτή θα λύνεται από τα Δικαστήρια της Αθήνας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική 
Νομοθεσία. 
Η σύμβαση συντάσσεται στην Ελληνική γλώσσα. Η σύνταξη της σύμβασης σε άλλη γλώσσα γίνεται με 
ευθύνη και έξοδα του αναδόχου. Σε περίπτωση αμφιβολίας μεταξύ των συμβάσεων αυτών, επικρατεί 
πάντα το Ελληνικό κείμενο. 
Οι μετέχοντες στο διαγωνισμό, εφόσον δεν έχουν έδρα στην περιφέρεια του Πρωτοδικείου Αθηνών, 
οφείλουν να ορίσουν, νόμιμα, αντίκλητο, προς τον οποίο θα γίνεται κάθε γνωστοποίηση και κοινοποίηση. 
Σε αντίθετη περίπτωση αυτή θα γίνεται νόμιμα στον γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθηνών.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 20. ΛΟΙΠOI ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Η Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την στιγμή της υπογραφής της και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. 
Η παρούσα σύμβαση και το Παράρτημα της με την προσφορά του αναδόχου, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης, αποτελούν ένα ενιαίο και ολοκληρωμένο σύνολο και 
στηρίζεται στα εξής έγγραφα: 
(α) Απόφαση έγκρισης διενέργειας διαγωνισμού του έργου 
(β) η με αρ. 05/2019 Διακήρυξη της Σύμβασης ,με τα παραρτήματά της, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στο 
ΚΗΜΔΗΣ 
(γ) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ], 
(δ) συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 
τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά, 
(ε) Απόφαση κατακύρωσης έργου 
και κατισχύει αυτών, πλην καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών ή παραλείψεων. 
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Η παρούσα Σύμβαση διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε 
τέσσερα πρωτότυπα. Από αυτά, τα δύο κατατέθηκαν στην Αναθέτουσα Αρχή και το άλλο έλαβε ο 
Ανάδοχος. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟ ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΒΑΘΑΣ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ 

…………………………………… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

Α/Α 
 

Είδος 
Ποσότητα 

Τιμή 
μονάδας 

χωρίς 
Φ.Π.Α. 

Φ.Π.Α. 
Τιμή 

μονάδας 
με Φ.Π.Α. 

Συνολικό 
κόστος 
χωρίς 

Φ.Π.Α. 

Συνολικό 
κόστος με 

Φ.Π.Α. 

1 

 
Είδη σίτισης για 
έως 109 
καταρτιζόμενους 
στην Ανατολική 
Μακεδονία & 
Θράκη 

Έως 109 

αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά 

ολογράφως ολογράφως ολογράφως ολογράφως ολογράφως 

2 

 
Είδη σίτισης για 
έως 405 
καταρτιζόμενους 
στην Κεντρική 
Μακεδονία 

Έως 405 

αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά 

ολογράφως ολογράφως ολογράφως ολογράφως ολογράφως 

3 

 
Είδη σίτισης για 
έως 81 
καταρτιζόμενους 
στην Ήπειρο 

Έως 81 

αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά 

ολογράφως ολογράφως ολογράφως ολογράφως ολογράφως 

4 

 
Είδη σίτισης για 
έως 163 
καταρτιζόμενους 
στην Θεσσαλία 

Έως 163 

αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά 

ολογράφως ολογράφως ολογράφως ολογράφως ολογράφως 

5 

 
Είδη σίτισης για 
έως 141 
καταρτιζόμενους 
στην Δυτική Ελλάδα 

Έως 141 

αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά 

ολογράφως ολογράφως ολογράφως ολογράφως ολογράφως 

6 

 
Είδη σίτισης για 
έως 25 
καταρτιζόμενους 
στην Δυτική 
Μακεδονία 

Έως 25 

αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά 

ολογράφως ολογράφως ολογράφως ολογράφως ολογράφως 

7 

 
Είδη σίτισης για 
έως 32 
καταρτιζόμενους 
στα Ιόνια Νησιά 

Έως 32 

αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά 

ολογράφως ολογράφως ολογράφως ολογράφως ολογράφως 
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8 

 
Είδη σίτισης για 
έως 65 
καταρτιζόμενους 
στην Πελοπόννησο 

Έως 65 

αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά 

ολογράφως ολογράφως ολογράφως ολογράφως ολογράφως 

9 

 
Είδη σίτισης για 
έως 18 
καταρτιζόμενους 
στο Βόρειο Αιγαίο 

Έως 18 

αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά 

ολογράφως ολογράφως ολογράφως ολογράφως ολογράφως 

10 

 
Είδη σίτισης για 
έως 107 
καταρτιζόμενους 
στην Κρήτη 

Έως 107 

αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά 

ολογράφως ολογράφως ολογράφως ολογράφως ολογράφως 

11 

 
 

Είδη σίτισης για 
έως 241 στην 
Αττική 

Έως 241 

 

αριθμητικά 

 

αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά 

 

ολογράφως 

 

ολογράφως ολογράφως ολογράφως ολογράφως 

12 

Είδη σίτισης για 
έως 77 στην Στερεά 
Ελλάδα 
 

Έως 77 

αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά 

ολογράφως ολογράφως ολογράφως ολογράφως ολογράφως 

13 

Είδη σίτισης για 
έως 28 
καταρτιζόμενους 
στο Νότιο Αιγαίο 

Έως 28 
αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά αριθμητικά 

ολογράφως ολογράφως ολογράφως ολογράφως ολογράφως 

ΣΥΝΟΛΟ 

αριθμητικά αριθμητικά 

ολογράφως ολογράφως 

 


