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Στ.. ……………… σήμερα …………………… ημέρα ………………….. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
 
1. Η μη κερδοσκοπική εταιρεία «ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ ΑΜΚΕ» με ΑΦΜ …………., ΔΟΥ Μυτιλήνης, η οποία 
εδρεύει στην οδό 1 χλμ. Ε.Ο Μυτιλήνης – Λουτρών και εκπροσωπείται νόμιμα από την κα 
Βασιλική Ανδρεαδέλλη, Πρόεδρο, με Αριθμό Ταυτότητας …………...  
 
2. ……….. με το διακριτικό τίτλο «……………………..», που εδρεύει ………………………………..  
ΑΦΜ:…………………, ΔΟΥ: …………….., Τ.Κ. ……………….., νομίμως εκπροσωπούμενος από τον 
………………………………….. με αριθμό ταυτότητας ………………….. 
 

στον οποίο κατακυρώθηκε η σύμβαση ………………………. με την υπ’ αριθ. …….. απόφαση του Δ.Σ. 
(…../……/2018), συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα: 
 
 
Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ-ΑΜΚΕ αποφάσισε τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΝΩΠΩΝ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, για την σίτιση ασυνόδευτων ανηλίκων 

φιλοξενούμενοι στους ξενώνες της Ηλιακτίδας, από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου 

Μετανάστευσης και Ένταξης με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου 

Μετανάστευσης και Ένταξης.  

Ο …………………..(Ανάδοχος) ορίζετε ανάδοχος για τα είδη ……………….τ ης ομάδας    

………………………….. 

 
Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………….. εγγυητική επιστολή της τράπεζας ……………, ποσού 
…………………… ευρώ, για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας η οποία αντιστοιχεί στο 5% του 
συνολικού ποσού της σύμβασης. 
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Aναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν:  
 

- η διακήρυξη του διαγωνισμού 
- οι σχετικές τεχνικές προδιαγραφές 
- η προσφορά του αναδόχου 
- ο πίνακας τιμών της προσφοράς του αναδόχου για τα είδη που κατακυρώνονται 

 
Άρθρο 1  

Αντικείμενο 
 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια τροφίμων στους ξενώνες ανηλίκων που 
λειτουργεί η Ηλιακτίδα στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων στη Λέσβο από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ» από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου 
Μετανάστευσης και Ένταξης με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου 
Μετανάστευσης και Ένταξης. 
 
Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 15000000-8 «τρόφιμα», σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της 
σχετικής διακήρυξης και της προσφοράς της αναδόχου. 

 
Άρθρο 2 

Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος και τόπος παράδοσης υλικών – Ποιοτικός έλεγχος 

 
1. Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι την 
31/03/2018. 
 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη συσκευασμένα με φροντίδα, παρουσία 
και έξοδα του προμηθευτή σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και ώρες στους ξενώνες φιλοξενίας 
των ανηλίκων ή σε τόπο που θα υποδεικνύει ο Φορέας. Το τελικό Πρόγραμμα διανομής θα 
συμφωνείται μεταξύ του Φορέα που αναθέτει και του Προμηθευτή, τουλάχιστον 1 με 2 
ημερολογιακές ημέρες πριν την Παράδοση. Οι ημερομηνίες παραδόσεων θα τηρούνται αυστηρά 
(τουλάχιστον για τα ευπαθή προϊόντα). 
 

3. Η παραγγελία θα γίνεται από τον υπεύθυνο της αποθήκης τροφίμων της ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ 
ΑΜΚΕ εργάσιμες μέρες σύμφωνα με τις ανάγκες της εταιρείας. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται 
στο χώρο παραλαβής της αποθήκης με φροντίδα, δαπάνες, και μεταφορικά του προμηθευτή τις 
εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως Παρασκευή και σε ώρες που θα οριστούν από τον υπεύθυνο 
της αποθήκης. Τα  κρέατα τα πουλερικά και τα ψάρια θα πρέπει να παραδίδονται στους 
αντίστοιχους ξενώνες για τους οποίους έχει γίνει η παραγγελία. Η μεταφορά όλων των τροφίμων  
θα γίνεται σύμφωνα με τους υπάρχοντες υγειονομικούς κανόνες της Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 
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96967/8.10.2012 Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και 
ποτών και άλλες διατάξεις όπως τροποποιείται και ισχύει 
 

4. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των προϊόντων θα πραγματοποιείται από την 
αρμόδια επιτροπή με την παρουσία προμηθευτή ή του νόμιμου εκπροσώπου του που 
προσυπογράφει μαζί με την επιτροπή στο τιμολόγιο. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους 
προβλεπόμενους ελέγχους θα συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής 
του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών). Τα πρωτόκολλα που θα συντάσσονται 
από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) θα κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους 
αναδόχους. 

 

5. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, 
θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων της 
Ηλιακτίδας και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Διοικητικού  Συμβουλίου, με βάση 
μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης 
τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του 
υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του 
αναδόχου. 
 

6. Κατά την παραλαβή των ειδών θα γίνετε ποιοτικός δειγματοληπτικός έλεγχος των 
προϊόντων. Ο έλεγχος, γενικά διακρίνεται σε α) Μακροσκοπικό και β) Εργαστηριακό. Ο 
Μακροσκοπικός περιλαμβάνει ότι παρατηρείται διά γυμνού οφθαλμού και διενεργείται από την 
Επιτροπή Παραλαβής. Ο Εργαστηριακός (εάν κριθεί απαραίτητος από την επιτροπή παραλαβής), 
περιλαμβάνει χημική, μικροβιολογική, παρασιτολογική και τοξικολογική εξέταση που 
διενεργούνται σε ειδικά εργαστήρια. Η λήψη δειγμάτων και η αποστολή τους σε ειδικά 
εργαστήρια, για τον εργαστηριακό έλεγχο, διενεργείται από την επιτροπή παραλαβής όποτε 
αυτή κρίνει σκόπιμο. Σε περίπτωση που από τον Μακροσκοπικό έλεγχο η Επιτροπής Παραλαβής 
κρίνει ότι το προϊόν είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση (παραλήψεις σήμανσης, 
λανθασμένες ενδείξεις κ.λ.π.) ή επιβλαβές (ουσιώδεις μακροσκοπικές αλλοιώσεις, παρουσία 
εντόμων ή ξένων σωμάτων κ.τ.λ.) δύναται να μην το επιστρέψει στον προμηθευτή αλλά και να 
καλέσει τον αρμόδιο Γεωπόνο, ή Κτηνίατρο ή Χημικό της αρμόδιας υπηρεσίας, ανάλογα με το 
είδος του προϊόντος, προκειμένου να αποφανθεί σχετικά. Σε περίπτωση που, ο αρμόδιος 
υπάλληλος αδυνατεί να παρευρεθεί τότε, η επιτροπή μπορεί να παραλάβει το προϊόν με 
επιφύλαξη αναγράφοντας τον λόγο, προκειμένου να εξετασθεί την επόμενη μέρα. H 
δειγματοληψία για την διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου γίνεται ή από την επιτροπή 
παραλαβής της υπηρεσίας ή καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσίες. Τα αποτελέσματα των 
εργαστηριακών εξετάσεων, στα οποία δεν αναφέρεται η καταλληλότητα ή μη του προϊόντος, θα 
αποστέλλονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Ε.Φ.Ε.Τ., Κτηνιατρική Υπηρεσία κ.λ.π.) για τον 
απαιτούμενο χαρακτηρισμό. Όταν διενεργείται δειγματοληψία, κατά την παραλαβή του 
προϊόντος, είναι απαραίτητη η παρουσία του προμηθευτή ή εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου 
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αυτού, ο οποίος θα υπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής ή ο 
εκπρόσωπος του αρνείται να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο δειγματοληψίας, η Επιτροπή 
σημειώνει στο πρωτόκολλο ότι «ο προμηθευτής ή ο εκπρόσωπος του αρνήθηκε να υπογράψει» 
και διενεργεί κανονικά την δειγματοληψία. Γενικότερα, κατά την διενέργεια δειγματοληψίας, 
πρέπει να τηρούνται οι όροι που καθορίζονται στα «Περί δειγματοληψίας» άρθρα του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών (Κ.Π.Τ.) ή σε περίπτωση μικροβιολογικού ή τοξικολογικού ελέγχου 
(δηλητηριάσεις κ.λ.π.) τα οριζόμενα στις ισχύουσες Υγειονομικές ή Κτηνιατρικές Διατάξεις. 
Σημειώνεται ότι, εάν ζητηθεί, παραδίδεται και στον προμηθευτή όμοιο δείγμα, επίσημα 
σφραγισμένο, το οποίο θα καταχωρείται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας. Ο προμηθευτής 
βαρύνεται για τη δαπάνη ελέγχου (εάν χρειαστεί) κάθε δειγματοληψίας ανεξαρτήτου 
αποτελέσματος. Ο προμηθευτής θα πρέπει να προσκομίζει, όταν του ζητηθεί από την επιτροπή 
παραλαβής, φωτοαντίγραφο του Βιβλίου Αστυκτηνιατρικού Ελέγχου της εγκατάστασης, τις 
αντίστοιχες υπάρχουσες Αστυκτηνιατρικές εκθέσεις που το συνοδεύουν καθώς και τυχόν 
μεταβολές αυτών που επισυνέβησαν κατά την διάρκεια της σύμβασης. Θα πρέπει να προσκομίζει 
ανάλυση τροφίμων, από εγκεκριμένο εργαστήριο ελέγχου τροφίμων, εφόσον επίσης του ζητηθεί. 
 

7. Εάν διαπιστωθεί τα υπό προμήθεια είδη δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, τότε 
εφαρμόζονται οι διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 208 και 213 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες 
Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». Επισημαίνεται ότι Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της 
συμβατικής ποσότητας των υλικών, γίνεται  αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη 
με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία μιας ημέρας. 
Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για 
την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, 
ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης 
παράδοσης. 
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που 
του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 
 

Άρθρο 3 
Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής 

 

1. Η αμοιβή του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του και αντιστοιχεί στο 
συνολικό ποσό των ………………. ευρώ. Στην αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. 
 

2. Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, σύμφωνα με την πρόοδο των 
«Συμβατικών Τμηματικών Παραδόσεων» των προϊόντων και με την κατάθεση όλων των 
προβλεπόμενων στο νόμο παραστατικών από τον προμηθευτή στην Υπηρεσία και αφού 
διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι – εγκρίσεις.  
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3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την 
πληρωμή, και σύμφωνα με τη χρηματοροή του προγράμματος.  
 
 

Άρθρο 4 
Χρηματοδότηση της σύμβασης 

 
Η Δαπάνη χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και 
Ένταξης με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.  
 
 

Άρθρο 5 
Υποχρεώσεις Αναδόχου 

 
Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 

διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 

και της αρμοδιότητάς τους. 

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σύμβασης. 

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 
Άρθρο 6 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 

 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε  δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα είδη μέσα στον συμβατικό 
χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 
του ν. 4412/2016.  
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Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν: 
α) τα είδη δεν φορτωθούν ή παραδοθούν ή αντικατασταθούν με ευθύνη του φορέα που εκτελεί 
τη σύμβαση. 
β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας 
Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση 
του Δ.Σ., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου,  το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: ολική κατάπτωση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
2. Αν το είδος φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου 
και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του 
Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων ειδών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα είδη που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη 
χρησιμοποίηση των ειδών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της 
συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. Κατά τον υπολογισμό του χρονικού 
διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με 
απόφαση του Δ.Σ., ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο 
χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο 
δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 
 

3. Εάν τα είδη που παραδίδονται δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές που αναφέρονται 
στο κείμενο της διακήρυξης ή διαπιστωθούν παραβάσεις κατά τον ποιοτικό έλεγχο των ειδών. 
 

 

Άρθρο 7 
Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης.  
 

 
Άρθρο 8 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ-ΑΜΚΕ 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, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης 
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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. 
 
 

Άρθρο 9 
Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

 

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι όροι της διακήρυξης και 
συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
 
2. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως 
προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής 
της, η ΗΛΙΑΚΤΙΔΑ-ΑΜΚΕ και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή τους, 
σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
 
3. Οποιαδήποτε διαφορά που προκύπτει και δεν μπορεί να επιλυθεί με βάση το κείμενο 
της παρούσας σύμβασης θα επιλύεται με βάση το κείμενο της διακήρυξης. 

 
 

Άρθρο 10 
Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των 
ειδών, με απόφαση του ΔΣ ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, 
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
 
2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που 
ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού 
συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω 
εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα 
στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται 
έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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………………. 

 
……………………… 

Άρθρο 11  
Λύση της σύμβασης 

 
Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 της παρούσας, η σύμβαση λύεται με την πάροδο της 
ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας. 
 
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως 
ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
 

 

 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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