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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 
ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΡΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
Δ/νςθ : Γ. Μαυρουκάκθ& Χ. Μωραΐτου 
             191.00 Μζγαρα 
Τθλζφωνο : 2296081905 
Φαξ: 2296081905 

Μέγαρα :     …./… /2017 
Αριθ. Πρωτ.:  …………… 
 
 

 

 
 

ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΤΓΡΩΝ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΣΙΚΩΝ ΕΣΟΤ 2017 ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ 

ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΡΕΩΝ / ΣΟΤ Ν.Π. ……. / ΣΗ ΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ….. 

ΠΟΟΤ…………………………… € ΕΤΡΩ(ΧΩΡΙ Φ.Π.Α. 24%) 

 
 Στα Μζγαρα  ςιμερα, …..του ζτουσ 2017, θμζρα τθσ εβδομάδασ ……………οι παρακάτω 
υπογεγραμμζνοι :  
 

1. Ο κοσ/κα……….., με τθν ιδιότθτα …………….  ενεργϊν ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ του διμου  
Μεγάρων/ του Ν.Ρ………. / τθσ Σχολικισ Επιτροπισ …….. , και 

2. ο/θ κοσ/κα…………… του ……………….., νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρείασ “…………….” που 
εδρεφει ……………… επί τθσ οδοφ ……………………….., ΤΚ …………….. και ΑΦΜ ………………….. τθσ 
Δ.Ο.Υ. ………….……., που κα αποκαλείται παρακάτω «ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ», ςυμφϊνθςαν και 
αποδζχτθκαν τα ακόλουκα: 

 
Για τθν κάλυψθ των υπθρεςιακϊν αναγκϊντου Διμου και των Νομικϊν του προςϊπων 
διενεργικθκε ανοικτόσ θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια με τίτλο: «ΡΟΜΘΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΡΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΘΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΡΟΣΩΡΑ ΕΤΟΥΣ 2017». 

 
Ο ανοικτόσ θλεκτρονικόσ διαγωνιςμόσ διενεργικθκε με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 
Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr με αρικμό ςυςτιματοσ ………….βάςει τθσ αρικμ. 18033/24 -10-2017 
διακιρυξθσ. 
 
Θ ςυνολική δαπάνη τθσ ανωτζρω προμικειασ, για το κομμάτι που αφορά τον Διμο/ το Ν.Ρ………. / τθ 

Σχολικι Επιτροπι ………… , ανζρχεται ςτο ποςό των …………… € και κα βαρφνει τουσ Κωδικοφσ Αρικμοφσ 

Δαπανϊν (Κ.Α.Δ.) που ζχουν εγγραφεί ςτον προχπολογιςμό του ζτουσ 2017 

 

Συγκεκριμζνα: 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Κ.Α.Δ. 

  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α.Δ. ΠΟΟ 

 

  

 

 

  

 

ΤΝΟΛΟ ………….. € 

 

 
 
  
Ειδικότερα ιςχφουν οι εξισ όροι: 

ΑΡΘΡΟ 1 

Με τθν υπ’ …. /201… απόφαςθ τθσ Οικονομικισ  Επιτροπισ του Διμου μασ, θ οποία κρίκθκε νόμιμθ 
ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ. πρωτ. ….. /…../..-..-201… απόφαςθ του Συντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ  
Διοίκθςθσ Αττικισ, κατακυρϊκθκετο αποτζλεςμα του εν λόγω ανοικτοφ άνω των ορίων θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ και ςυγκεκριμζνα για τθν ομάδα 1ςτθν εταιρεία ……………………….., ςφμφωνα με τθν 
προςφορά τθσ,με ποςοςτό ζκπτωςθσ ….. % επί τθσ τιμισ αναφοράσ των υγρϊν καυςίμων και μζχρι το 
ποςό του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφιτοι ……………. € (κακαρι αξία : ……….. € +  ΦΡΑ 24% …………… € 
),λόγω τθσ διακφμανςθσ τθσ τιμισ των υγρϊν καυςίμωνόπωσ ανακοινϊνονται τακτικά από τθν 
επίςθμθ ιςτοςελίδα του Υπουργείου Εμπορίου / ομάδα 2ςτθν εταιρεία ……………………….., ςφμφωνα με 
τθν προςφορά τθσ, με τιμι …… € (κακαρι αξία : ……….. € +  ΦΡΑ 24% ………….. € ). 
 
Το ποςοςτό ζκπτωςθσ για τα είδθ των υγρϊν καυςίμων ςυμφωνείται ςε ακζραια ποςοςτά όπωσ 
αναλυτικά περιγράφονται ςτθν προςφορά του προμθκευτι. 
 
 
Τα λιπαντικά κα παραδοκοφν εφάπαξ ι τμθματικά μζςα ςε διάςτθμα τριϊν (3) μθνϊν από τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ κάκε παράδοςθσ, κα γίνεται για το 100% τθσ αξίασ του εκάςτοτε τιμολογίου 
και μζςα ςε  τριάντα (30) θμερολογιακζσ θμζρεσ  από κάκε τμθματικι παράδοςθ, αφοφ 
υπογραφοφν τα ςχετικά  πρωτόκολλα ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ από τισ αρμόδιεσ  
Επιτροπζσ , διαφορετικά ο Διμοσ κακίςταται υπεριμεροσ και οφείλει τόκουσ χωρίσ να απαιτείται 
όχλθςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. Η, του άρκρου 1, του Ν. 4152/2013 “Επείγοντα μζτρα 
εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013” (ΦΕΚ 107 Α’). 
Το φψοσ των τόκων υπερθμερίασ τουσ οποίουσ υποχρεοφται να καταβάλει ο οφειλζτθσ (Διμοσ) 
ιςοφται με το άκροιςμα του επιτοκίου που εφαρμόηει θ Ευρωπαϊκι Τράπεηα  ςυν οκτϊ (8) 
ποςοςτιαίεσ μονάδεσ ςφμφωνα με τθν υποπαράγραφο Η3. του Ν. 4152/13 “Επείγοντα μζτρα 
εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013” (ΦΕΚ 107 Α'). 
Επιςθμαίνεται ότι θ υποβολι του τιμολογίου πϊλθςθσ δεν μπορεί να γίνει προ τθσ θμερομθνίασ 
εκδόςεωσ του πρωτοκόλλου οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ.Στθν ανωτζρω 
προκεςμία δεν ςυμπεριλαμβάνεται το χρονικό διάςτθμα τυχόν δικαςτικϊν διενζξεων και ζλλειψθ 
δικαιολογθτικϊν εκ’ μζρουσ του προμθκευτι.  
Πλα τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία ελζγχου του Διμου. 
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Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να προςκομίηει ςτθν Αρμόδια Υπθρεςία ελζγχου και Εκκακάριςθσ  
δαπανϊν, με κάκε τιμολόγιο που εκδίδει το ςχετικό Δελτίο Ριςτοποίθςθσ Τιμϊν (Ρινάκιο) το οποίο 
εκδίδεται από τθν Αρμόδια Υπθρεςία τθσ Ρεριφζρειασ  και αναγράφονται ςε αυτό οι τιμζσ των 
καυςίμων  ςφμφωνα με το οποίο εκδίδεται το ςχετικό ζνταλμα πλθρωμισ. 
 
Θ προμικεια των υγρϊν καυςίμων κα βαρφνει τουσ Κ.Α.Ε. του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ 
ζτουσ 2017ςφμφωνα με τθν ακόλουκθ κατανομι: 
 
ΠΙΝΑΚΕ ΚΑΣΑΝΟΜΗ ΑΝΑ ΚΑΕ ΚΑΙ ΠΟΟΣΗΣΩΝ ΤΜΒΑΣΙΚΟΤ ΕΙΔΟΤ 
(κα ςυμπλθρωκοφν με τθν ανάδειξθ του μειοδότθ) 
 
 

ΑΡΘΡΟ 2 

1. Ο προμθκευτισ οφείλει να μεταφζρει με δικι του δαπάνθ είδθ καυςίμωνεφόςον απαιτθκεί, ςε 
χϊρο (δεξαμενζσ) που κα του υποδείξει ο Διμοσ. Ο προμθκευτισ δεν ζχει δικαίωμα να προβάλλει 
αδυναμία ζγκαιρθσ παράδοςθσ οποιουδιποτε είδουσ καυςίμου, επικαλοφμενοσ τυχόν δυςχζρεια 
εξεφρεςισ του ςτθν αγορά, γιατί θ προςφορά του υποδθλϊνει πωσ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθν 
προμικεια μζςα ςτα χρονικά όρια τθσ ςφμβαςθσ.  
2. Σε περίπτωςθ απεργίασ ςε διυλιςτιρια, μεταφορικά μζςα ι πρατιρια υγρϊν καυςίμων που 
κακιςτοφν αδφνατθ τθν εξεφρεςθ και παράδοςθ καυςίμων, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, δεν ιςχφει ο 
ανωτζρω όροσ, όμωσ ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ενθμερϊνει για τοφτο τον Ο.Τ.Α., εφόςον θ 
απεργία ζχει προαγγελκεί και να τον προμθκεφει από τυχόν αποκζματά του κατά προτεραιότθτα. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

1. Θ διαδικαςία παραλαβισ των ποςοτιτων του κάκε είδουσ καυςίμου και θ ςυγκρότθςθ τθσ 
Επιτροπισ Ραραλαβισ, γίνεται ςφμφωνα με όςα κακορίηονται ςτο άρκρο 221 του Ν. 4412/2016 
(ΦΕΚ 147 Αϋ) 
2. Θ παραλαβι των ποςοτιτων του κάκε είδουσ καυςίμου και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων 
παραλαβισ πραγματοποιείται μετά τθν εκάςτοτε τμθματικι παράδοςθ των καυςίμων. 
3. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παραλαβισ αρχίηει από τθν θμερομθνία πραγματικισ προςκόμιςθσ των 
καυςίμων. Ο προμθκευτισ οφείλει να εφοδιάηει με υγρά καφςιμα κάκε αυτοκίνθτο και όχθμα τθσ 
υπθρεςίασ, αφοφ ελζγξει νωρίτερα τθ ςχετικι εντολι. Δεν κα αναγνωρίηεται καμία δαπάνθ και 
ποςότθτα καυςίμου, αν δεν ςυνοδεφεται από τθν εντολι τθσ υπθρεςίασ. Στο ςχετικό παραςτατικό 
του προμθκευτι, το οποίο κα εκδίδεται μετά από ςυνεννόθςθ με τθν υπθρεςία, κα αναγράφεται θ 
θμερομθνία, το είδοσ καυςίμου και θ ποςότθτα. 
4. Ο προμθκευτισ οφείλει να εφοδιάςει το Διμο με τθν παραγγελκείςα ποςότθτα των καυςίμων 
άμεςακαι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν ςυντρζχει ςοβαρότατοσ λόγοσ, κατά το άρκρο 2 τθσ 
παροφςασ, που κακιςτά αδφνατθ τθν παράδοςθ. 
5. Σε περίπτωςθ μθ ανταπόκριςισ του ι κακυςτζρθςθσ εφοδιαςμοφ τθσ υπθρεςίασ, κα του 
επιβάλλεται πρόςτιμο ι και ζκπτωςθ ςφμφωνα με οριηόμενα ςτο άρκρο 4 τθσ παροφςασ. 
6. Θ παράδοςθ των ποςοτιτων των καυςίμων κα γίνεται περιοδικά.  
Ο Διμοσ δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων που αναγράφονται ςτον 
ενδεικτικό προχπολογιςμό. 
Ο προμθκευτισ υποχρεοφται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να προςκομίςει εγγφθςθ 
καλισ εκτελζςεωσ, θ οποία ορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ κακαρισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ το 
Φ.Ρ.Α., ποςοφ …………….. €ςφμφωνα το  άρκρο 72 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16)  Δθμόςιεσ 
Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ). 
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Ο προμθκευτισ εγγυάται ότι τα προςφερόμενα καφςιμα είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ 
ςχετικζσ προδιαγραφζσ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, ότι ζχουν τισ ιδιότθτεσ και τα χαρακτθριςτικά 
που προβλζπουν οι όροι αυτοί, ότι είναι απαλλαγμζνα από ξζνα ςϊματα, προςμίξεισ κ.λ.π. και ότι 
είναι κατάλλθλα από κάκε πλευρά για τθ χριςθ για τθν οποία τα προορίηει ο διμοσ. 
Ο Διμοσ διατθρεί όλα τα δικαιϊματα, τα οποία κα αςκιςει όταν διαπιςτϊςει ότι παραβιάηονται οι 
παραπάνω διαβεβαιϊςεισ του προμθκευτι. Ο προμθκευτισ ζχει τθν υποχρζωςθ ν’ αντικαταςτιςει 
φςτερα από αίτθςθ του διμου κάκε ποςότθτα καυςίμου που προμικευςε, μζςα ςε πζντε (5) 
θμζρεσ, αφότου διαπιςτωκεί παράβαςθ των παραπάνω διαβεβαιϊςεων. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ 
είναι πωσ το μζγιςτο ποςοςτό καυςίμων που πρζπει να αντικαταςτακεί δεν κα υπερβαίνει το 5% τθσ 
αναλθφκείςθσ προμικειασ. 
Οι δαπάνεσ επιςτροφισ ςτον προμθκευτι του ακατάλλθλου καυςίμου (κα προςκομιςκεί βεβαίωσ 
ανάλυςθ του Γενικοφ χθμείου του κράτουσ ότι δεν είναι κατάλλθλο για χριςθ)  και αποςτολισ ςτο 
διμο του νζου είδουσ ςε αντικατάςταςθ του ακατάλλθλου, κα βαρφνουν τον προμθκευτι.Εφόςον 
από τθ χριςθ του ακατάλλθλου καυςίμου επιλκε φκορά ςτον μθχανολογικό εξοπλιςμό και ςτα 
μθχανιματα του Διμου, ο προμθκευτισ υποχρεοφνται να αναλάβει όλεσ τισ δαπάνεσ 
αποκατάςταςθσ τθσ βλάβθσ που προξζνθςε από το ακατάλλθλο προϊόν. Επιπλζον κατά τθν κρίςθ τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ μπορεί να του επιβλθκεί πρόςτιμο, το οποίο οφείλει να καταβάλει ωσ 
αποηθμίωςθ προσ το διμο για τθ βλάβθ που προκάλεςε. Αν ο προμθκευτισ δεν καταβάλει το 
πρόςτιμο κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με όλεσ τισ νόμιμεσ ςυνζπειεσ.Αν ο προμθκευτισ καταςτεί 
υπότροποσ με τθν προμικεια ακατάλλθλου καυςίμου, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με όλεσ τισ νόμιμεσ 
ςυνζπειεσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παραδίδει τα ςυμβατικά είδθ μζςα ςτα χρονικά όρια και τον τρόπο 
που ορίηονται από τθν παροφςα ςφμβαςθ. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ μπορεί να 
παρατείνεται ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 206 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16).6. Αν 
ο προμθκευτισ κακυςτεριςει από υπαιτιότθτά του τθν παράδοςθ ςτο διμο ζςτω και ενόσ 
ςυμβατικοφ είδουσ πζραν από το ςυμφωνοφμενο χρόνο ςφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ παροφςθσ, 
τότε επιβάλλονται κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 207 του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 147 Αϋ). 
  
Ο προμθκευτισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτο 
άρκρο 203, παρ. 1, εδ. α και β του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Αϋ) και , επιβάλλονται ςϋ αυτόν κυρϊςεισ 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 4 του άρκρου 203 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Αϋ). 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Ο προμθκευτισ ευκφνεται προςωπικά για τα ατυχιματα που ενδζχεται να ςυμβοφν κατά τθ 
διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτο προςωπικό του διμου ι και ςε τρίτουσ, λόγω μθ 
ενδεδειγμζνθσ ποιότθτασ των καυςίμων.  

ΑΡΘΡΟ 6 

1. Ο προμθκευτισ βαρφνεται με όλεσ γενικά τισ δαπάνεσ, φόρουσ, τζλθ, κακϊσ και κάκε άλλθσ 
προβλεπομζνθσ από νόμο κράτθςθσ. 
2. Ο προμθκευτισ εγγυάται το ςτακερό και αμετάβλθτο του ςυμφωνθμζνου ποςοςτοφ ζκπτωςθσ 
για όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ακόμα και ςε περίπτωςθ παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
3. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ: 
α) Ραραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, θ ποςότθτα που 
παραδόκθκε υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο 
όργανο.  
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β) Ραραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα είδθ που παραδόκθκαν. 
γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 
εκπτϊςεισ και 
δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 

Τα ςτοιχεία τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ που κα κεωροφνται ότι αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα και κα 
ιςχφουν με τουσ υπόλοιπουσ όρουσ τθσ είναι: 

1. Θ υπ’ αρικμόν291/2017 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισγια τθν κατακφρωςθ του 
αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ (ΑΔΑ : 6Λ21ΩΚΡ—ΘΞ5) 

2. Θ υπ’ αρ. 20897/7-12-2016 διακιρυξθ. 
3. Θ προςφορά του αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 8 

Για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο προμθκευτισ παρζδωςε ςιμερα ςτο διμο τθν υπ’ 
αρικμό……………….. (……….)/…-…-2017εγγυθτικι επιςτολι τθσ Τράπεηασ…………..ποςοφ………….. € που 
κα επιςτραφεί ςτον προμθκευτι μετά τθν οριςτικι παραλαβι του ςυνόλου των ποςοτιτων των 
καυςίμων για το ςφνολο ι μζροσ του ποςοφ ςτο οποίο αναφζρεται και κα μπορεί να αποδεςμεφεται 
ςταδιακά, κατά ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ τθσ ποςότθτασ που παραλιφκθκε 
οριςτικά ανά δίμθνο,εκτόσ αν εξαιτίασ ενδεχόμενθσ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ καταπζςει 
ςε βάροσ του, ωσ ποινικι ριτρα. Εάν ςτο Ρρωτόκολλο παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ αποδζςμευςθ τθσ εγγυθτικισ καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά τθν 
αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και τθσ εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 

Θ παροφςα ςφμβαςθ διζπεται από τισ διατάξεισ 
1. του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» (ΦΕΚ 114 Α’), 
2. του Ν. 3852/2010 Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ − 

Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ 
3. του Ν. 4152/13 “Επείγοντα μζτρα εφαρμογισ των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013” 

(ΦΕΚ 107 Α') 
4. του ΡΔ 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τουσ Διατάκτεσ» (ΦΕΚ 145Α/2016) 
5. του Ν. 4412/8-8-2016 Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147 Αϋ) 
6. του ν. 4270/2014 (Α' 143)«Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 

Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 
7. τθν απόφαςθ 57654 (ΦΕΚ Β/1781/23-5-2017) φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 

διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του 
Υπουργείου 

8. τθσ 56902/215 (ΦΕΚ 1924/2.06.2017 τεφχοσ Βϋ) Απόφαςθ Υπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ – 
Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) 

9. τθσ υπ’ αρ. 11543/ΕΓΚ.3/23-3-13 εγκυκλίου του ΥΡ.ΕΣ. με κζμα «Ανάδειξθ προμθκευτϊν – 
χορθγθτϊν  προμθκειϊν των Διμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικϊν τουσ προςϊπων 
κακϊσ και των ςυνδζςμων ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμοφ» (ΑΔΑ: ΒΕ2ΨΝ-Ξ4Β) 

 

των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ 
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και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και 
φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν 
δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 
 
Το κείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ διαβάςκθκε και βεβαιϊκθκε από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ 
που υπζγραψαν τρία (3) όμοια πρωτότυπα αυτισ, από τα οποία δφο (2) παρζμειναν ςτο διμο και 
ζνα (1) ζλαβε ο προμθκευτισ. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΘΜΟ/ΝΡ ………………/ 
ΣΧΟΛΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ …….. 

Ο Διμαρχοσ / Ρρόεδροσ / ….. 
 
 
 
 

…………………………………. 

ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΤΑΙΕΙΑ 
………………………….. 

Ο Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ 
 

 

 

………………………………. 

 

 

  


