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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄– ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΝΠ∆∆ - ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ∆ΗΜΟΥ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΚΕΜΕΑ, ∆ΕΥΑΚ ΚΑΙ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

(ΕΤΗ 2016-2017). 
Σας καταθέτω το παρακάτω φύλλο συµµόρφωσης: 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ΟΡΟΥΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

         Όλα τα προσφερόµενα είδη θα είναι άριστης ποιότητας. Τα είδη θα είναι κατά 

προτίµηση ελληνικής παραγωγής ή προέλευσης Ε.Ε. και οι συσκευασίες τους θα 

φέρουν στα ελληνικά ενδείξεις όπως αυτές αναφέρονται στον Κώδικα Τροφίµων και 

Ποτών και Αντικειµένων κοινής χρήσης τις ισχύουσες κτηνιατρικές, υγειονοµικές και 

κοινοτικές διατάξεις καθώς και τους κανονισµούς του Υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων.  

ΝΑΙ  

        Συµµορφώνοµαι ως προς τους όρους της διακήρυξης, της 

µελέτης, των τεχνικών προδιαγραφών, της τεχνικής έκθεσης, της γενικής και ειδικής 

συγγραφής υποχρεώσεων και του τιµολογίου µελέτης 

ΝΑΙ  

        Η ποιότητα των υλικών υπόκειται στον έλεγχο της Επιτροπής Παραλαβής 

Προµηθειών του Δήµου και των Ν.Π., το οποίο δύναται να απαγορεύσει την 

προµήθεια αυτών προ της ασκήσεως του προσήκοντος ελέγχου. 

ΝΑΙ  

        Ο Δήµος Κοµοτηνής έχει το δικαίωµα να ζητήσει οποιοδήποτε έγγραφο, 

πιστοποιητικό ή στοιχεία προς απόδειξη τήρησης των σχετικών ευρωπαϊκών 

κανονισµών, της ελληνικής νοµοθεσίας και των σχετικών διατάξεων, του Κώδικα 

Τροφίµων και Ποτών και των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντα διαγωνισµού, 

ΝΑΙ  
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οποιαδήποτε χρονική στιγµή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και όσες 

φορές κρίνει απαραίτητο. 

         Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλείσεις από τα γενικά στοιχεία, την τεχνική 

περιγραφή και τους ειδικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

ΝΑΙ  

        Θα προβεί σε αντικατάσταση των ειδών που τυχόν θα παρουσιάσουν 

ελαττώµατα ή δεν θα πληρούν τις απαιτήσεις της υπηρεσίας σύµφωνα µε τη σχετική 

µελέτη. 

ΝΑΙ  

          Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να αποστείλει προς έλεγχο τα προσφερόµενα 

δείγµατα, εφόσον ζητηθούν να προσκοµιστούν από τους διαγωνιζόµενους, κατά την 

αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών των ειδών αυτών. Στην περίπτωση αυτή η 

δαπάνη του παραπάνω ελέγχου βαρύνει τον προµηθευτή. 

ΝΑΙ  
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Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

(σφραγίδα επιχείρησης & ψηφιακή υπογραφή) 

 


