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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΚΤΥΟ ΑΔΑ 
ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ: Α/ΑΠ ΑΚΤΙΟΥ/.ΔΑΠ Α/Απ ΑΚΤΙΟΥ
Τμήμα Οικονομικού
Γραφείο ΕΟΥ
Τηλ. 631 5040

ΚΟΙΝ: ΓΕΑ/Δ6 Φ.831/ΑΔ.743
Σ.395
Άκτιο,  16 Μαρ 16

ΘΕΜΑ: {Διενέργεια  Διαπραγμάτευσης  Χωρίς  Δημοσίευση  Προκήρυξης
Διαγωνισμού, με Ενσφράγιστες Προσφορές για την Παροχή Υπηρεσιών
Σίτισης  Εκτιμώμενου  Αριθμού  1000  Ατόμων  και  για  Χρονικού
Διαστήματος  Τριάντα  (30)  Ημερών  που  θα  Στεγαστούν  Στο  Κέντρο
Ανοικτής Δομής Προσωρινής Υποδομής και Φιλοξενίας Προσφύγων και
Μεταναστών  στο  Στρατόπεδο  «ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ»  στη  Φιλιππιάδα,
προς Κάλυψη Έκτακτης Κατεπείγουσας και Απρόβλεπτης Ανάγκης στο
Πλαίσιο Διαχείρισης της Προσφυγικής Κρίσης}

ΣΧΕΤ: α. ΑΔ.Φ.800/80/127961/Σ.441/24 Φεβ 16/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
β. ΑΔ.Φ.800/43/128077/Σ.475/26 Φεβ 16/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
γ. Υ.Σ. υπ’ αριθμ. 207/13 Μαρ 16/ΣΓ ΑΝΥΕΘΑ
δ. ΑΔ.Φ.611/65/252549/Σ.738/15 Μαρ 16/ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟΔΠ
ε. ΑΔ.Φ.831/ΑΔ.877038/Σ.455 /15 Μαρ 16/ΓΕΑ/Δ6/4β

1. Έχοντας υπόψη:

α. Τις  διατάξεις  του  ΝΔ  721/70  (ΦΕΚ  251/Α) «Περί  Οικονομικής
Μερίμνης  και  Λογιστικού  των  ΕΔ»,  όπως  τροποποιήθηκε  με  τις  διατάξεις  του
Ν.3257/04.

β. Τις  διατάξεις  του  Ν.2690/99  (ΦΕΚ  45/Α)  «Κύρωση  του  Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ. Τις  διατάξεις  του  Ν.3861/10  (ΦΕΚ  115/Α),  «Ενίσχυση  της
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ” και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4210/13. 

δ. Τις διατάξεις του Ν.3886/10 (ΦΕΚ 173/Α), «Δικαστική προστασία
κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με
την Οδηγία 89/665ΕΟΚ» (ΦΕΚ Α’ 173), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

ε. Τις  διατάξεις  του  Ν.4013/11  (ΦΕΚ  204/Α)  «Σύσταση  ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ. Τις διατάξεις του Ν.4038/12  (ΦΕΚ 14/Α)  «Επείγουσες ρυθμίσεις
που  αφορούν  την  εφαρμογή  του  μεσοπροθέσμου  πλαισίου  δημοσιονομικής
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στρατηγικής 2012-2015».

ζ. Τις  διατάξεις  του  Ν.4152/13  (ΦΕΚ  107/Α)  «Επείγοντα  μέτρα
εφαρμογής των Νόμων 4046/12,4093/12 και 4127/13» και ειδικότερα της παρ. Ζ
«Προσαρμογή  της  ελληνικής  Νομοθεσίας  στην  οδηγία  2011/7  της  16ης

Φεβρουαρίου 2011 για την  καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμής στις
εμπορικές συναλλαγές».

η. Τις  διατάξεις  του  Ν.4172/13  (ΦΕΚ  167/Α)  «Φορολογία
Εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν.4046/12, του Ν.4093/12 και του
Ν.4127/13 και άλλες διατάξεις».

θ. Τις  διατάξεις  του  Ν.4235/14  (ΦΕΚ  32/Α)  «Διοικητικά  μέτρα,
διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας
στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των
ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης».

ι. Τις  διατάξεις  του  Ν.4250/2014  (ΦΕΚ Α΄74/26-3-14)  «Διοικητικές
Απλουστεύσεις  –  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις  Νομικών  Προσώπων  και
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του ΠΔ 318/1992  (Α΄
161)  και  λοιπές  ρυθμίσεις»  και  ειδικότερα  του  άρθρου  3  περί  «Απλούστευσης
διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου».

ια. Τις διατάξεις του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143/Α) «Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης  και  εποπτείας  (ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  2011/85/ΕΕ)–δημόσιο
λογιστικό και άλλες διατάξεις.

ιβ. Τις  διατάξεις  του  Ν.4368/16  «Μέτρα  για  την  επιτάχυνση  του
Κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 21/Α), άρθρο 96 «Συνδρομή του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και σύσταση
συντονιστικού οργάνου».

ιγ. Τις  διατάξεις  του  ΠΔ 60/07,  που αφορά στην  Προσαρμογή  της
Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ, «περί συντονισμού
των  διαδικασιών  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων  έργων,  προμηθειών  και
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιδ. Τις  διατάξεις  του  ΠΔ  118/07  (ΦΕΚ  150/Α)  «Περί  Κανονισμού
Προμηθειών του Δημοσίου (ΚΠΔ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιε. Τις  διατάξεις  του  ΠΔ  113/10  (ΦΕΚ  194/Α)  «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες».

ιστ. Τις διατάξεις του ΠΔ 136/11 (ΦΕΚ 267/Α) «Περί Καθορισμού του
Κατώτατου Ύψους των Δαπανών που Ελέγχονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 87/14 (ΦΕΚ 131/Α).

ιζ. Την υπ. αριθμ. Φ.800/133/134893/19 Νοε 07 Απόφαση κ. ΥΦΕΘΑ
(ΦΕΚ  2300/Β)  «Περί  Μεταβίβασης  Οικονομικής  Εξουσίας  σε  Κεντρικά  και
Περιφερειακά όργανα της Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων».
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ιη. Την υπ’ αριθμ. Φ.000/8/245258/Σ.37/07 Μαρ 16 Κοινή Υπουργική
Απόφαση  (ΦΕΚ  630/Β)  «Περί  Ρύθμισης  Θεμάτων  Κεντρικού  Συντονιστικού
Οργάνου  Διαχείρισης  Προσφυγικής  Κρίσης  (ΚΕ.Σ.Ο.Δ.Π.)  και  Τοπικών
Συντονιστικών Κέντρων Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.)».

ιθ. Την (α) σχετική, με την οποία παρέχονται κατευθυντήριες οδηγίες
στους  φορείς  του  Υπουργείου  Εθνικής  Άμυνας  (ΥΠΕΘΑ)  για  τη  σύναψη
συμβάσεων με τρίτους, με σκοπό την εκτέλεση έργων, την παροχή υπηρεσιών,
την  προμήθεια  αγαθών  ή  μισθώσεων  σχετικά  με  την  ίδρυση,  κατασκευή  και
συντήρηση των ΚΕ.Π.Υ., Κ.Υ.Τ. και των ανοικτών δομών υποδοχής και φιλοξενίας
προσφύγων και μεταναστών, καθώς επίσης τη λειτουργία των Κέντρων και Δομών
αυτών,  αναφορικά  με  τη  μεταφορά,  τη  διαμονή,  τη  σίτιση  και  την  υγειονομική
περίθαλψη των προσφύγων και μεταναστών.

κ. Το (β) σχετικό, με το οποίο:

(1) Διαβιβάσθηκε σχέδιο ειδικών όρων (τεχνική προδιαγραφή με
πρόγραμμα  συσσιτίου)  για  τη  διενέργεια  των  απαιτούμενων  διαγωνιστικών
διαδικασιών  (διαπραγματεύσεις  χωρίς  δημοσίευση  προκήρυξης)  προς  ανάδειξη
παρόχου υπηρεσιών σίτισης των αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων πολιτών
άλλων χωρών στα κέντρα υποδοχής και ανοικτών δομών φιλοξενίας.

(2) Καθορίσθηκε  η  προϋπολογισθείσα  αξία  της  ημερήσιας
δαπάνης ανά άτομο, στο ποσό των 5,87 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και
των  υπέρ  τρίτων  κρατήσεων,  υπό  ΑΔΑΜ  Πρωτογενούς  Αιτήματος:
16REQ004011742 (cpv: 55520000-1).

κα. Τα  (γ)  και  (δ)  σχετικά,  με  τα  οποία  κοινοποιήθηκε  στο  ΓΕΑ η
ανάγκη  σίτισης  κατ’  εκτίμηση  1000  ατόμων  (προσφύγων-μεταναστών)  που  θα
στεγαστούν  στο  Κέντρο  Ανοικτής  Δομής  και  Φιλοξενίας  Προσφύγων  και
Μεταναστών  στο  Στρατόπεδο  «ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ»  στη  Φιλιππιάδα  από  17
Μαρτίου 16.

κβ. Το (ε) σχετικό, με το οποίο διαβιβάστηκε από ΓΕΑ/Δ6 στο Α/Απ
ΑΚΤΙΟΥ  σχέδιο  διενέργειας  διαγωνιστικής  διαδικασίας  για  τη  διενέργεια
διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, με ενσφράγιστες προσφορές
για  την  ανάδειξη  παρόχου  υπηρεσιών  σίτισης  (catering)  κατ’  εκτίμηση  1000
ατόμων που θα στεγαστούν στο Κέντρο Ανοικτής Δομής Προσωρινής Υποδομής
και  Φιλοξενίας  Προσφύγων  και  Μεταναστών  στο  Στρατόπεδο
«ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ» στη Φιλιππιάδα, κατ’ εκτιμώμενο χρονικό διάστημα τριάντα
(30)  ημερών,  ήτοι  30.000  μερίδων,  εντός  συνολικής  προϋπολογισθείσας  αξίας
176.100,00 €, συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ (1000 άτομα Χ 30 ημέρες Χ 5,87€).

κγ. Την υπ’ αριθμ. 2320 Μαρ 16/Α/ΑΠ ΑΚΤΙΟΥ Απόφαση Ανάληψης
Υποχρέωσης  (ΑΑΥ)  ποσού  203.400,00€  σε  βάρος  πιστώσεων  Π/Υ  ΓΕΑ,
οικονομικού έτους 2016,  επί ΚΑΕ 0899,  ΕΦ 11-410 για τη χρηματοδότηση της
δαπάνης, υπό ΑΔΑΜ Εγκεκριμένου Αιτήματος: 16REQ004011742
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κδ. Την έκτακτη,  ανελαστική,  απρόβλεπτη και κατεπείγουσα ανάγκη
ανάδειξης αναδόχου για την παροχή πλήρους διατροφής στις ως άνω ευάλωτες
ομάδες, κατ’ εκτιμώμενο χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

2. Τη  διενέργεια  διαπραγμάτευσης  χωρίς  δημοσίευση  προκήρυξης
διαγωνισμού,  με  ενσφράγιστες  προσφορές σε ευρώ για την  ανάδειξη παρόχου
υπηρεσιών  σίτισης  (catering)  εκτιμώμενου  αριθμού  1000  ατόμων  που  θα
στεγαστούν στο Κέντρο Ανοικτής Δομής Προσωρινής Υποδομής και Φιλοξενίας
Προσφύγων  και  Μεταναστών  στο  Στρατόπεδο  «ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ»  στη
Φιλιππιάδα για χρονικό διάστημα (κατ’ εκτίμηση) τριάντα (30) ημερών, ήτοι 30.000
μερίδων, σύμφωνα με τα Παραρτήματα «Α», «Β» «Γ» και «Δ» της παρούσης.

3. Η απαιτούμενη  διαγωνιστική  διαδικασία διενεργείται  κατά  παρέκκλιση
κάθε άλλης διάταξης,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν.4368/16,
επικουρικά δε του ΠΔ 118/07, επί τη βάσει των (α) και (β) σχετικών οδηγιών της
ΓΔΟΣΥ και των Παραρτημάτων «Α», «Β» «Γ» και «Δ» της παρούσης, με κριτήριο
κατακύρωσης  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  έκπτωσης  επί  της  προϋπολογισθείσας
αξίας  ημερησίως,  ήτοι  του  ποσού  των  5,87€  (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ και
κρατήσεων) ή 4,77€ (χωρίς ΦΠΑ αλλά συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων).

4. Η συνολική προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας θέματος ανέρχεται
στο  ποσό  των  εκατόν  εβδομήντα  έξι  χιλιάδων  εκατό  ευρώ  (176.100,00€)
συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντος  ΦΠΑ  ποσοστού  23%  και  των
προβλεπόμενων κρατήσεων [ήτοι (1000 άτομα Χ 30 ημέρες Χ 5,87€].

5. Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 18 Μαρτίου 2016,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 και τόπος Αεροπορικό Απόσπασμα Ακτίου της
Πολεμικής Αεροπορίας, Οδός Άκτιο, Περιοχή Ακτίου, στην αίθουσα Ενημέρωσης.

6. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους
το  αργότερο έως την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016 ημέρα του διαγωνισμού (με
απόδειξη),  και  ώρα  10:00,  αυτοπροσώπως  ή  με  ειδικά  προς  τούτο
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στην Κεντρική Γραμματεία της Μονάδος μας
(Αεροπορικό Απόσπασμα Ακτίου (Οδός)  Άκτιο, (Περιοχή) Ακτίου, Τ.Κ 48100)  ή
αποστέλλοντάς τον ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή ή courier, στην ως άνω
διεύθυνση. 

7. Εναλλακτικά, μπορεί να παραδίδεται ιδιοχείρως την ημερομηνία και ώρα
διενέργειας  του  διαγωνισμού  στα  αρμόδια  όργανα  της  Υπηρεσίας  (ήτοι  την
επιτροπή  διενέργειας)  από  εξουσιοδοτημένο  εκπρόσωπο  της  εταιρίας.  Στην
περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, η Υπηρεσία ουδεμία ευθύνη φέρει για το
χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

8. Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει  δημόσια,  από το  αρμόδιο
συλλογικό όργανο της Υπηρεσίας, ήτοι την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης
των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού (εφεξής : «Επιτροπή του διαγωνισμού»).

9. Κατά  τη  διενέργεια  του  διαγωνισμού  δικαιούνται  να  παρίστανται  οι
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προσφέροντες ή οι εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, εφόσον έχει υποβληθεί με
την προσφορά το σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.

10. Κανένας  υποψήφιος  δεν  μπορεί,  σε  οποιαδήποτε  περίπτωση  να
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας,  σχετικά με τους
όρους της παρούσας διακήρυξης.

11. Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας θα
διενεργηθεί από το Α/Απ. ΑΚΤΙΟΥ κατόπιν πλήρους αιτιολογημένης πρότασης της
επιτροπής διενέργειας του εν λόγω διαγωνισμού.

12. Η χρηματοδότηση της δαπάνης να διενεργηθεί σε βάρος πιστώσεων
Π/Υ ΠΑ οικονομικού έτους 2016,  επί ΚΑΕ 0899,  ΕΦ 11-410,  σύμφωνα με την
υπ’αριθμ.  2320  Μαρ  16  Απόφαση  Ανάληψης  Υποχρέωσης  (ΑΑΥ),  ποσού
176.100,00€, υπό ΑΔΑ Ω5ΕΦ6-ΣΒΣ

        13. Αντίγραφα  του  πλήρους  σώματος  της  διακήρυξης  διατίθενται  ως
ακολούθως :

α. Σε  έντυπη  μορφή  από  την  Υπηρεσία  μας  (Γραφείο  Επόπτη
Οικονομικών Υπηρεσιών),  στη διεύθυνση ως μνημονεύεται ανωτέρω, στις ώρες
διαθέσιμες για το κοινό, ήτοι καθημερινές ημέρες από 08:30 έως 14:00).

β. Σε  ηλεκτρονική  μορφή  (.pdf)  από  την  επίσημη  ιστοσελίδα  της
Πολεμικής Αεροπορίας (www.haf.gr).

14. Επισημαίνεται  ότι  οι  διευκρινήσεις  επί  των  τιθέμενων  ερωτημάτων
υποψήφιων  συμμετεχόντων  στο  διαγωνισμό,  όσον  αφορά  στους  όρους  της
παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία μας σε όσους
έχουν  εκδηλώσει  ενδιαφέρον  συμμετοχής.  Σε  περίπτωση  που  ο  προσφέρων
επιλέξει το ως άνω ηλεκτρονικό μέσο για την ενημέρωσή του και κατ΄ επέκταση
την  εκδήλωση  ενδιαφέροντός  του,  με  δική  του  ευθύνη,  μπορεί  να  ενημερώνει
(εννοείται,  εφόσον  επιθυμεί  ο  ίδιος),  μέσω  fax,  επιστολής,  e–mail,  κτλ,  με  τα
στοιχεία  του  (π.χ  επωνυμία,  διεύθυνση,  αριθμ.  τηλεφώνου,  αριθμ.  μηχ.
τηλεομοιοτυπίας, e–mail account κτλ) την υπηρεσία μας, ώστε να καταστεί δυνατή
η ενημέρωσή του σε περίπτωση τυχόν διευκρινίσεων επί ερωτημάτων.

15. Για  πληροφορίες  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να  απευθύνονται  στην
Υπηρεσία  μας,  με  στοιχεία  επικοινωνίας  ως  αναγράφεται  ανωτέρω  [αρμόδιος
χειριστής Σγος Κοτσαμαρίκογλου Αναστασία-Υπσγος Βασιλείου Μιχαήλ].

Σμχος (Ι) Νικ. Τσούτσουρας
Δκτης Α/Απ Ακτίου

Ακριβές Αντίγραφο
Μαρία Νταλάκου
Μ.Υ. Δ΄Βαθμού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Συνοπτικά Στοιχεία Διαγωνισμού 
«Β» Γενικοί Όροι 
«Γ» Ειδικοί Όροι  
«Δ» Σχέδιο Σύμβασης

http://www.haf.gr/
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΚΤΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ
16 Μαρ 16

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΣΤΗ Φ.831/ΑΔ.743./Σ.395

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών σίτισης σε 
πρόσφυγες/μετανάστες (catering) στο Κέντρο 
Ανοικτής Δομής Προσωρινής Υποδομής και 
Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο 
Στρατόπεδο «ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ» στη 
Φιλιππιάδα

ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, με 
γραπτές ενσφράγιστες προσφορές.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Κριτήριο  κατακύρωσης:  Το  μεγαλύτερο
ποσοστό  έκπτωσης  επί  της
προϋπολογισθείσας αξίας ημερησίως, ήτοι του
ποσού  των  5,87€  (συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ  και  κρατήσεων)  ή  4,77€  (χωρίς  ΦΠΑ
αλλά συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων.

Π/Υ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ
Π/Υ ΓΕΑ 2016,  ΕΦ 11-410,  ΕΠΙ ΚΑΕ 0899,
ΑΑΥ 2320 .(ΑΔΑ: Ω5ΕΦ6-ΣΒΣ)

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  θα
διενεργηθεί την 18 Μαρ 16, ημέρα Παρασκευή
και ώρα 10:00

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

17 Μαρ 16, ημέρα Πέμπτη .και ώρα 14:30

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Στην Αίθουσα Ενημέρωσης του Α/Απ Ακτίου
Διεύθυνση:Άκτιο

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 55520000-1 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ).

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

30 ημερολογιακές ημέρες

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΤΟΜΩΝ

1.000

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑΣ ΑΝΑ 
ΑΤΟΜΟ (ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ)

5,87 € ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ ΚΑΙ 
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ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ

176.100,00€

ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ημερήσιο συσσίτιο ενός ατόμου (πρωινό – 
γεύμα – δείπνο), σύμφωνα με το πρόγραμμα 
τροφοδοσίας της Υπηρεσίας

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Κέντρο Ανοικτής Δομής Προσωρινής 
Υποδομής και Φιλοξενίας Προσφύγων και 
Μεταναστών στο Στρατόπεδο 
«ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ» στη Φιλιππιάδα

ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ευρώ (€)

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 
ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6,2476% επί της αρχικής προ ΦΠΑ αξίας (οι 
κρατήσεις να συμπεριλαμβάνονται στην 
προσφερόμενη τιμή).

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ  (έντοκη)
Μέχρι το 15% της συνολικής συμβατικής αξίας
χωρίς ΦΠΑ

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
Η δαπάνη υπόκειται σε παρακράτηση Φόρου 
Εισοδήματος 8%. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ στο
ΔΙΑΥΓΕΙΑ

16 Μαρτίου 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ στο
ΚΗΜΔΗΣ

16 Μαρτίου 2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ Π.Α
16 Μαρτίου 2016

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 
Ακριβές Αντίγραφο
Μαρία Νταλάκου

Μ.Υ. Δ΄Βαθμού

Σμχος (Ι) Νικ. Τσούτσουρας
Διοικητής Α/Απ Ακτίου.
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΚΤΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ
16 Μαρ 16

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β»
ΣΤΗ Φ.831/ΑΔ.743/Σ.395

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Άρθρο 1ο

Δικαιούμενοι Συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όσοι ασκούν νομίμως
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο αυτού και ειδικότερα :

α. Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

β. Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλουν κοινή προσφορά.

γ. Συνεταιρισμοί

δ. Κοινοπραξίες οικονομικών φορέων

2. Οι όροι "οικονομικός φορέας", “πάροχος”, “ανάδοχος”, αφορούν όλες
τις προαναφερθείσες στην παρ.1 κατηγορίες συμμετεχόντων.

3. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή
κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση,
εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής κριθεί αναγκαία για την ικανοποιητική
εκτέλεσή της.

4. Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, δικαιούνται να παρίστανται οι
προσφέροντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, εφόσον είναι εφοδιασμένοι με το
σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης.

Άρθρο 2ο

Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών

1. Οι προσφορές συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα, σύμφωνα με τα
ισχύοντα  και  υποβάλλονται  ή  αποστέλλονται  από  τους  ενδιαφερόμενους,  στην
Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό, έγκαιρα και μέχρι την ημερομηνία και την
ώρα διεξαγωγής του, μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο αντίγραφα. Όλα τα
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αντίγραφα που περιλαμβάνονται  στην προσφορά και  έχουν συνταχθεί  σε  άλλη
γλώσσα συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

2. Εξαίρεση  αποτελούν  οι  τεχνικοί  όροι  που  αναφέρονται  στην
προσφορά και μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα.

3. Να  μη  φέρουν  παράτυπες  διορθώσεις,  σβησίματα,  διαγραφές,
προσθήκες,  κλπ.  Εάν  υπάρχει  στην  προσφορά  οποιαδήποτε  διόρθωση,  αυτή
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε
αρμόδια επιτροπή αποσφράγισης κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις,
προσθήκες,  κλπ.  και  γενικά  θα  επιβεβαιώνει  ότι  αυτές  έγιναν  πριν  την
αποσφράγιση της προσφοράς. 

4. Επίσης, πρέπει να αναγράφουν την προσφερόμενη τιμή (ποσοστό
έκπτωσης), καθαρά, ολογράφως και αριθμητικά και να είναι σαφείς και πλήρεις.

5. Προσφορά  για  μέρος  της  ποσότητας  που  ορίζει  η  διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό
αίρεση,  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη,  μετά  από  γνωμοδότηση  της  επιτροπής
διενέργειας/αξιολόγησης του διαγωνισμού.

7. Ως  απαράδεκτες  απορρίπτονται,  επίσης,  οι  προσφορές  που
παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.

8. Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίγραφα που θα
τεθούν στον ίδιο σφραγισμένο φάκελο προσφοράς.  Σε ένα (1)  από τα δύο (2)
αντίγραφα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι μονογραμμένη, θα γράφεται η
λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι επικρατέστερο του άλλου αντιτύπου, σε
περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. 

9. Ο (κύριος) φάκελος της προσφοράς πρέπει απαραίτητα να φέρει την
ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ του διαγωνιζόμενου και να γράφει ευκρινώς τις
ενδείξεις :

α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.

β. Διακήρυξη υπ’ αριθμ. 01/16

γ. Τον πλήρη τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί  την
προμήθεια.

δ. Την ημερομηνία διενέργεια της διαδικασίας.

ε. Τα στοιχεία του αποστολέα.

10. Δεδομένου ότι λόγω της εξαιρετικής και κατεπείγουσας φύσεως της
δαπάνης,  ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί  σε ένα (1)  στάδιο σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στην  Φ.831/ΑΔ.877038/Σ.455/15-3-16  διαταγή  του  ΓΕΑ/Δ6/4β.  Ο
φάκελος  κάθε  προσφοράς  θα  πρέπει  να  περιλαμβάνει  (εντός  ανεξάρτητων
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(τριών) υποφακέλων), τα «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», την «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με τα τεχνικά στοιχεία και τις τεχνικές απαιτήσεις, καθώς και την
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ»,  η  οποία  θα  συνταχθεί  ως  το  υπόδειγμα  της
προσθήκης «1» της παρούσας.

11. Σε  περίπτωση  συνυποβολής  με  την  προσφορά,  στοιχείων  και
πληροφοριών  εμπιστευτικού  χαρακτήρα,  η  γνωστοποίηση  των  οποίων  στους
συνδιαγωνιζόμενους, θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων,
οφείλει  να  σημειώνει  επ’  αυτών,  την  ένδειξη  «πληροφορίες  εμπιστευτικού
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των
πληροφοριών  οι  συνδιαγωνιζόμενοι.  Η  έννοια  της  πληροφορίας  εμπιστευτικού
χαρακτήρα, αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή
εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

12. Σχετική ανάλυση με το  περιεχόμενο  των υποφακέλων παρατίθεται
στα επόμενα άρθρα.

Άρθρο 3  ο

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

1. Οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  στον  (υπό  )  φάκελο  δικαιολογητικών
συμμετοχής, οφείλουν να υποβάλουν τα κάτωθι στοιχεία:

α. Υπεύθυνη  δήλωση που  καθορίζεται  στο  Ν.1599/86  (άρθρο  8
παρ.4),  όπως ισχύει σήμερα,  σε  συνδυασμό  με  τα  καθοριζόμενα  στην  κείμενη
νομοθεσία περί δημοσίων προμηθειών/παροχή υπηρεσιών (δίχως να απαιτείται
θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής), και στην οποία :

(1) Αναγράφονται τα στοιχεία της διαδικασίας ανάθεσης στην
οποία συμμετέχουν.

(2) Δηλώνεται  ότι,  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της
προσφοράς τους,  δεν έχουν καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  απόφαση για κάποιο
από τα παρακάτω αδικήματα:

(α) Συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή
ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

(β) Δωροδοκία,  όπως  αυτή  ορίζεται  αντίστοιχα  στο
άρθρο 3 της πράξης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο
άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου .

(γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης
σχετικά  με  την  προστασία  των  οικονομικών  συμφερόντων  των  Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων.

(δ) Νομιμοποίηση  εσόδων,  από  παράνομες
δραστηριότητες,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  1  της  οδηγίας  91/308/ΕΟΚ  του
Συμβουλίου,  της  10ης Ιουνίου  1991,  για  την  πρόληψη  χρησιμοποίησης  του
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χρηματοπιστωτικού συστήματος  για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες.

(ε) Υπεξαίρεση,  απάτη,  εκβίαση,  πλαστογραφία,
ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία.

(στ) Σχετικά με τις διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικα,
αναφορικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

(3) Δηλώνεται  ότι,  μέχρι  και  την  ημέρα  υποβολής  της
προσφοράς τους:

(α) Δεν  τελούν σε πτώχευση ή  σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης.

(β) Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς
τις  φορολογικές  υποχρεώσεις  τους.  Επιπροσθέτως,  δηλώνονται  σαφώς,  οι
ασφαλιστικοί  φορείς  στους  οποίους  είναι  ασφαλισμένοι  οι  απασχολούμενοι  (με
οποιαδήποτε σχέση) στην επιχείρηση.

(γ) Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.

(δ) Δεν  τελούν υπό  εκκαθάριση,  παύση  εργασιών,
αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό,  προπτωχευτική  διαδικασία
εξυγίανσης και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία εκκαθάρισης,
αναγκαστικής  διαχείρισης,  πτωχευτικού  συμβιβασμού,  προπτωχευτικής
διαδικασίας  εξυγίανσης  (ή  σε  περίπτωση  αλλοδαπών  φυσικών  /  νομικών
προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία).

(4) Αναλαμβάνεται  η  υποχρέωση  για  την  προσκόμιση  των
δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07, όπως αναγράφονται
στο άρθρο 3 του παρόντος όταν τα ανωτέρω ζητηθούν από την Υπηρεσία και σε
διάστημα 20 ημερών.

β. Υπεύθυνη δήλωση που καθορίζεται στο Ν.1599/86 (άρθρο 8
παρ.4),  όπως  ισχύει  σήμερα  σε  συνδυασμό  με  τα  καθοριζόμενα  στην  κείμενη
νομοθεσία περί δημοσίων προμηθειών / παροχή υπηρεσιών, (δίχως να απαιτείται
θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής) και στην οποία :

(1) Δε  θα  χρησιμοποιήσουν  σαν  άμεσο  ή  έμμεσο
αντιπρόσωπο  τους,  μόνιμο  ή  σε  εφεδρεία  Αξιωματικό  των  τριών  κλάδων  των
Ενόπλων  Δυνάμεων,  εφόσον  δεν  έχει  παρέλθει  πενταετία  από  τον  χρόνο
αποστρατείας τους, υπαγορευμένου αυτού, από την παράγραφο 12 του άρθρου
66 του ΝΔ 1400/73.

(2) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό.

(3) Η επιχείρηση είναι  συνεπής  στην εκπλήρωση τόσο  των
συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το
Δημόσιο τομέα.
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(4) Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την
παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.

(5) Έλαβαν  γνώση  των  όρων  της  διακήρυξης  και  των
τεχνικών  προδιαγραφών  όπως  και  των  διατάξεων  που  διέπουν  τους
διαγωνισμούς και τους οποίους ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Στην  περίπτωση  που  τα  προσφερόμενα  αγαθά  παρουσιάζουν  αποκλίσεις  ή
διαφοροποιήσεις, από αυτά που καθορίζονται από την τεχνική προδιαγραφή της
Υπηρεσίας,  αυτές  πρέπει  απαραίτητα  να  αναφέρονται  με  λεπτομέρειες  στην
προσφορά των προμηθευτών.

(6) Μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή
του υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συμβατικών ή άλλων νόμιμων
υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δημόσιου τομέα.

Άρθρο 4  ο

Δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς

1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι στον  (υπό)φάκελο τεχνικής προσφοράς
οφείλουν να υποβάλουν επιπρόσθετα, στοιχεία που αφορούν:

α. Τον  τόπο  εγκατάστασης  της  επιχείρησης  παρασκευής  των
γευμάτων, ο οποίος δύναται να υποστεί εξ’ αρχής από την Υπηρεσία υγειονομικό
έλεγχο. 

β. Την άδεια λειτουργίας για το σκοπό της παροχής σίτισης.

γ. Την  εξασφάλιση  μεταφοράς  των  προϊόντων  διατροφής,
σύμφωνα  με  τους  εν  ισχύ  κανόνες  υγιεινής  των  τροφίμων,  όπως  αυτοί
καθορίζονται στο ΕΚ 852/04 και 853/04, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και κάθε
άλλη συναφή με το αντικείμενο νομολογία.

δ. Την πιστοποίηση κατά  ISO 22000/2005 και  ISO 9001:2008 ή
ισοδύναμα.

Σημείωση: Σε  περίπτωση  αδυναμίας  προσκόμισης  από  το  σύνολο  των
συμμετεχόντων  για την υπόψη περιοχή του πιστοποιητικού  ISO 22000/2005, να
εξασφαλίζεται η τήρηση των αρχών του  HACCP βάσει του οδηγού υγιεινής υπ’
αριθμ. 5 του ΕΦΕΤ.

ε. Τη μεταφορά των προϊόντων συσσιτίων με κατάλληλα οχήματα,
τα  οποία  θα  πρέπει  να  δηλωθούν  και  να  διαθέτουν  τις  απαραίτητες  άδειες,
αντίγραφα των οποίων θα πρέπει να προσκομισθούν. Οι οδηγοί αυτών πρέπει να
είναι  κάτοχοι  των  απαιτούμενων  εγγράφων  οδήγησης  για  τον  ανάλογο  τύπο
οχήματος.

στ. Κωδικό αριθμό έγκρισης αδείας λειτουργίας εγκατάστασης του
ΕΦΕΤ, εφόσον απαιτείται από τον ΕΚ 852/2004.
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ζ. Το  προσωπικό  (αριθμός,  ειδικότητα,  προϋπηρεσία,  βάρδιες,
ώρες παροχής υπηρεσιών) που θα απασχοληθεί με τον παρεχόμενο έργο.

η. Τη μέθοδο  επόπτευσης και ελέγχου παρασκευής,  μεταφοράς
και παράδοσης του συσσιτίου.

θ. Τα μέτρα που θα λάβει για να εξασφαλίσει την ποιότητα των
παρεχομένων υπηρεσιών.

ι. Λίστα όλων των συνεργαζόμενων με αυτόν προμηθευτών.

ια. Υπεύθυνες δηλώσεις προ της Υπηρεσία των συνεργαζόμενων
με  αυτόν  προμηθευτών  του  ότι  μπορούν  να  τον  εφοδιάζουν  με  επαρκείς
ποσότητες.

Άρθρο 5  ο

Οικονομική Προσφορά

1. Ο (υπό)φάκελος  της  οικονομικής  προσφοράς περιλαμβάνει  τα
ακόλουθα, σύμφωνα με το υπόδειγμα την Προσθήκη «1» της παρούσας.

α. Την  προσφερόμενη  τιμή  (ποσοστό  έκπτωσης)  η  οποία  θα
αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση διαφοροποίησης μεταξύ
της αναγραφόμενης τιμής αριθμητικώς και ολογράφως, λαμβάνεται υπόψη η τιμή
ολογράφως. Στην προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνονται οι νόμιμες κρατήσεις
και οι επιβαρύνσεις επί των κρατήσεων. Επίσης, στην τιμή περιλαμβάνονται τα
έξοδα παράδοσης, μεταφοράς και εγκατάστασης των παρεχόνενων υπηρεσιών και
του παρελκόμενου εξοπλισμού, στο χώρο που θα υποδειχθεί στον προμηθευτή
από την Υπηρεσία.

β. Ως προσφερόμενη τιμή νοείται το ποσοστό έκπτωσης επί της
προϋπολογισθείσας  αξίας  ημερησίως,  ήτοι  του  ποσού  των  5,87€
(συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  και  κρατήσεων)  ή  4,77€  (χωρίς  ΦΠΑ  αλλά
συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων).

γ. Η αναγραφή του ποσοστού της έκπτωσης γίνεται μέχρι δύο (2)
δεκαδικά ψηφία.

δ. Αν  για  τη  συγκεκριμένη  παροχή  υπηρεσιών  η  προσφορά
φαίνεται  ασυνήθιστα χαμηλή  [άρθρο 52 Π.Δ.  60/2007  (Α΄-64)],  η  αναθέτουσα
αρχή, πριν απορρίψει την προσφορά αυτή, θα ζητεί γραπτώς διευκρινίσεις από τον
υποψήφιο  Ανάδοχο.  Ως  ασυνήθιστα  χαμηλή  οικονομική  προσφορά  θεωρείται
εκείνη, η οποία είναι μικρότερη του 85% της διαμέσου (median) των αποδεκτών
Οικονομικών Προσφορών. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται έγγραφη αιτιολόγηση
της  ανάλυσης  της  Οικονομικής  Προσφοράς (π.χ.  σχετικά με  την  οικονομία της
μεθόδου  παροχής  υπηρεσίας,  τις  επιλεγείσες  τεχνικές  λύσεις,  τις  εξαιρετικά
ευνοϊκές  συνθήκες  υπό  τις  οποίες  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  θα  παράσχει  την
υπηρεσία,  την  πρωτοτυπία  της  προτεινόμενης  λύσης).  Εάν  και  μετά  από  την
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παροχή  της  ανωτέρω  αιτιολόγησης  οι  προσφερόμενες  τιμές  κριθούν  ως
υπερβολικά χαμηλές, η προσφορά θα απορρίπτεται.

ε. Η  Υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ζητήσει  από  τους
συμμετέχοντες  στοιχεία  απαραίτητα  για  την  τεκμηρίωση  των  προσφερομένων
τιμών, οι δε προμηθευτές / πάροχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά

στ. Το  ποσοστό  ΦΠΑ  επί  τοις  εκατό,  στο  οποίο  υπάγονται  οι
παρεχόμενες υπηρεσίες.

Άρθρο 6  ο

Δικαιολογητικά Κατακύρωσης

Για  την  κατακύρωση  των  αποτελεσμάτων  της  διαδικασίας  ο  μειοδότης
οφείλει να υποβάλει Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα. Τα δικαιολογητικά
αυτά  θα  κατατεθούν  αμέσως  μετά  (την  ίδια  μέρα) την  αξιολόγηση  των
προσφορών.

Άρθρο 7  ο

Χρόνος Ισχύος Προσφορών

1. Οι προσφορές, ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές, από την
επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού,
για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στους ειδικούς όρους (120 ημέρες) και κατ’
ελάχιστο μέχρι την ημερομηνία υπογραφής σύμβασης, καθώς και για τον χρόνο
που αποδέχθηκαν, εγγράφως, να παρατείνουν την προσφορά τους, σύμφωνα με
τα καθοριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

2. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον
τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για
χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και
του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα  του  διαγωνισμού  υποχρεωτικά  ματαιώνονται,  εκτός  εάν  η
Αναθέτουσα  Αρχή  κρίνει,  κατά  περίπτωση,  αιτιολογημένα  ότι  η  συνέχιση  του
διαγωνισμού  εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  οπότε  οι  συμμετέχοντες  στον
διαγωνισμό  μπορούν  να  επιλέξουν,  είτε  να  παρατείνουν  την  προσφορά  τους,
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης
της  προσφοράς  τους,  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία  του
διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.

3. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό
διάστημα ενδεχομένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισμού ή εμποδιστεί η
πρόοδος  αυτού,  συνεπεία  άσκησης  διοικητικής  προσφυγής ή  ενδίκου  μέσου  ή
βοηθήματος  κατά  πράξεων  ή  παραλείψεων  των  αρμοδίων  οργάνων  της
Υπηρεσίας, που αφορούν τον διαγωνισμό. 
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4. Ο  υποψήφιος  ανάδοχος  δεν  έχει  δικαίωμα  να  αποσύρει  την
προσφορά  του  ή  μέρος  της  μετά  την  κατάθεσή  της.  Σε  περίπτωση  που  η
προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις
και ειδικότερα έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση.

Άρθρο 8  ο

Αντιπροσφορές

Δεν  γίνονται  δεκτές  αντιπροσφορές.  Σε  περίπτωση  υποβολής  τους,
απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες  σύμφωνα  με  τα  καθοριζόμενα  στην  κείμενη
νομοθεσία.

Άρθρο 9  ο

Εκπροσώπηση

Οι υποψήφιοι προμηθευτές υποβάλλουν επίσης μαζί με την προσφορά
τους  παραστατικό  εκπροσώπησης  εφόσον  συμμετέχουν  στο  διαγωνισμό  με
εκπρόσωπό  τους  σύμφωνα  με  τα  καθοριζόμενα  στην  κείμενη  νομοθεσία  περί
δημοσίων προμηθειών / παροχή υπηρεσιών. 

Άρθρο 10  ο

Υπεργολάβοι

Έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 45 (παρ. 2 και 3) και 46 (παρ. 3
και  4)  του  ΠΔ 60/2007.  Στην περίπτωση αυτή απαιτείται  η υποβολή στον
φάκελο  (δικαιολογητικά  συμμετοχής  –  τεχνική  προσφορά)  της  σχετικής
έγγραφης δέσμευσης του τρίτου, ότι για την εκτέλεση της σύμβασης, θα θέσει
στη  διάθεση  του  υποψηφίου  τους  αναγκαίους  πόρους  ενώ  η  μη  έγκαιρη  και
προσήκουσα  υποβολή  των  ανωτέρω δικαιολογητικών επιφέρει τον  αποκλεισμό
του υποψήφιου προμηθευτή από το διαγωνισμό και την επιβολή των κυρώσεων
του άρθρου 20 παρ. 2 του ΠΔ 118/07.

Άρθρο 11  ο

Αποσφράγιση Προσφορών

1. Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης προβαίνει στην έναρξη της
διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται
από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.

2. Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή, μετά την έναρξη της
διαδικασίας  αποσφράγισης,  δεν  αποσφραγίζονται,  αλλά  παραδίδονται  στην
Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Οι δικαιούμενοι που παρευρίσκονται
στη  διαδικασία  αποσφράγισης  των  προσφορών,  λαμβάνουν  γνώση  των
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συμμετεχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των
προσφορών που κατατέθηκαν.

3. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: 

α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς, στον οποίον
περιλαμβάνονται  τα  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,  η  «ΤΕΧΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και η «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και η Επιτροπή μονογράφει και
σφραγίζει κάθε φύλλο των εγγράφων που έχουν κατατεθεί.

β. Η προσφερόμενη τιμή θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση
των προσφορών.

4. Για όλα τα παραπάνω η Επιτροπή καταρτίζει πρακτικό.

5. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια ορισμένη
Επιτροπή της  Υπηρεσίας.  Η Επιτροπή εισηγείται  σχετικά,  αφού αξιολογήσει  τις
προσφορές  με κριτήριο κατακύρωσης αποκλειστικά τη συνολικά χαμηλότερη τιμή
(μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης). Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο
20 παρ. 2 στοιχ. ΙΙ του Π.Δ. 118/07, η κατακύρωση θα γίνει στον οικονομικό φορέα
με τη χαμηλότερη τιμή, από εκείνους των οποίων οι προσφορές θα έχουν κριθεί ως
αποδεκτές  με  βάση  τις  τεχνικές  απαιτήσεις,  τα  κριτήρια  και  τους  όρους  της
διακήρυξης.

6. Επισημαίνεται  ότι  τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  θα  τα
φέρουν μαζί τους οι συμμετέχοντες, προκειμένου ο μειοδότης να καταθέσει
άμεσα  το  σχετικό  φάκελο  (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ)
στην Επιτροπή για  την ταχύτερη ολοκλήρωση  και  την κατακύρωση των
αποτελεσμάτων  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας,  λόγω  της  ιδιαίτερης
φύσεως της ανάγκης. 

7. Πρoσφoρά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό
αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από πρoηγoύμεvη γvωμoδότηση της
Επιτροπής του διαγωνισμού.

Άρθρο 12  ο   

Επιλογή Οικονομικού Φορέα και Κατάρτιση Σύμβασης

1. Η  επιλογή  του  οικονομικού  φορέα  και  η  κατακύρωση  των
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής,
μετά από εισήγηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού.

2. Για  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  λαμβάνονται  υπόψη  τα
αναφερόμενα  στην  κείμενη  νομοθεσία  περί  δημοσίων  προμηθειών  /  παροχή
υπηρεσιών, και οι όροι της διαδικασίας. Η τελική επιλογή του προμηθευτή με την
χαμηλότερη τιμή, κατά περίπτωση, γίνεται τελικά, εκ των οικονομικών φορέων  των
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οποίων  οι  προσφορές  έχουν  κριθεί  ως  αποδεκτές,  με  βάση  τις  τεχνικές
προδιαγραφές και τους όρους της διαδικασίας. 

3. Όταν  ο  προμηθευτής  ο  οποίος  προσφέρει  τη  χαμηλότερη
προσφορά,  δεν  προσκομίζει,  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  προβλεπόμενα
έγγραφα/τα  δικαιολογητικά,  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προμηθευτή  που
προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και
αυτός δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα
οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με
την αμέσως επόμενη πλέον χαμηλότερη τιμή και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από
τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις
των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα
οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός  ματαιώνεται.

5. Το  αρμόδιο  για  την  αξιολόγηση  των  αποτελεσμάτων  του
διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει την
κατακύρωση  της  δαπάνης  μεταξύ  περισσοτέρων  μειοδοτών  με  ισότιμες  ή
ισοδύναμες προσφορές, είτε την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
Αναλυτικά  όπως  περιγράφεται  στην  κείμενη  νομοθεσία  περί  δημοσίων
προμηθειών / παροχή υπηρεσιών.

6. Η  σύμβαση  θα  καταρτισθεί  σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  «Δ»  της  παρούσας  διακήρυξης.  Δεν  χωρεί  οποιαδήποτε
διαπραγμάτευση στο  κείμενο της σύμβασης που επισυνάπτεται  στη  διακήρυξη,
ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του
οικονομικού φορέα.

7. Προ της υπογραφής της σχετικής σύμβασης, ο υποψήφιος ανάδοχος
οικονομικός φορέας οφείλει να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης
της σύμβασης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.

8. Επίσης, θα προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8
του N.1599/1986, με την οποία θα βεβαιώνει ότι οι δηλωθέντες υπεργολάβοι και οι
λοιποί  συνεργαζόμενοι  με  αυτόν  φορείς,  διαθέτουν  ανάλογη  ασφάλιση,  ή
δεσμεύεται ότι θα καλύψει ο ίδιος την Π.Α από πιθανή ζημιά που θα υποστεί από
πράξεις ή παραλείψεις αυτών. 

9. Η  τελική  συμβατική  αξία,  λόγω της  ιδιαιτερότητας  των  υπηρεσιών
σίτισης που συναρτώνται από το πλήθος των προσφύγων και μεταναστών που
καταφθάνουν στην εν λόγω περιοχή δεν μπορεί να καθοριστεί εκ των προτέρων.

10. Επισημαίνεται  ότι  δύναται  το  χρονικό  διάστημα  των  παρεχόμενων
υπηρεσιών δύναται να υπερβεί τις 30 ημέρες, μέχρι και την πλήρη ανάλωση της
συμβατικής ποσότητας.

11. Σε  κάθε  περίπτωση,  το  ανώτατο  όριο  παραμένει  το  ύψος  της
συμβατικής  ποσότητας  και  αξίας,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τιμές  της
υπογραφείσας σύμβασης.
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12. Επιπλέον, ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης από την ΠΑ
και εν γένει από το ελληνικό Δημόσιο σε περίπτωση που για οποιοδήποτε
λόγο  δεν  παραδοθεί  μέρος  ή  το  σύνολο  της  συμβατικής  ποσότητα  (μη
προσέλευση  ή  έκτακτη  αναχώρηση  τμήματος  ή  και  του  συνόλου  των
προσφύγων στο Κέντρο Φιλοξενίας¸ κατανάλωση λιγότερων μερίδων κλπ).

Άρθρο 13  ο

Ανακοίνωση Κατακύρωσης-Ανάθεσης

1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση παροχής
υπηρεσιών, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα
παρακάτω στοιχεία:

α. Τα προς προμήθεια είδη, οι ποσότητες και οι τιμές.

β. Τη συμφωνία της κατακύρωσης και της ανάθεσης με τους όρους
της διαδικασίας και της πρόσκλησης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει
επισυναφθεί στη διακήρυξη.

γ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

2. Ο  προμηθευτής  στον  οποίο  κατακυρώθηκε  και  ανατέθηκε  η
προμήθεια,  υποχρεούται  να  προσέλθει  εντός  του  χρονικού  διαστήματος  που
ορίζεται στην ανωτέρω ανακοίνωση, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης,
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

Άρθρο 14  ο

Εγγυήσεις

1. Οι  εγγυήσεις  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  ή  άλλα  νομικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό.  Τα αντίστοιχα έγγραφα των
εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται
από επίσημη μετάφραση. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων προμηθευτών ή
κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις
υποχρεώσεις όλων των  μελών της  ένωσης ή  της  κοινοπραξίας.  Το  ποσό των
εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€).

2. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής είναι
υποχρεωμένος  να  καταθέτει  εγγυητική  επιστολή  που  να  καλύπτει  το  5% της
συνολικής  αξίας  των συμβατικών  υπηρεσιών  χωρίς  Φ.Π.Α,  σύμφωνα  με  το
υπόδειγμα της Προσθήκης «2» της παρούσας

3. Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης της προς υπογραφή σύμβασης και, εφόσον απαιτηθεί, της εγγυητικής
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επιστολής προκαταβολής (ως το υπόδειγμα της Προσθήκης «3») πρέπει να είναι
αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν μέχρι επιστροφής τους στην Τράπεζα.

4. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής
τους,  το  οφειλόμενο  ποσό  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  πάγιο  τέλος
χαρτοσήμου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής
προκαταβολής, αλλά µόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου
υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίµου.

5. Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν
και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

Άρθρο 15  ο

Κρατήσεις - Έξοδα

1. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις έχουν ως εξής:

α. 4% υπέρ ΜΤΑ

β. 2% υπέρ ΕΛΟΑΑ

γ. 0,1476% υπέρ Δημοσίου (Χαρτόσημο και ΟΓΑ επί Χαρτοσήμου).

δ. 0,10% υπέρ Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΑΑΔΗΣΥ).

Σύνολο κρατήσεων: 6,2476 %.

2. Από τον αντισυμβαλλόμενο παρακρατείται Φόρος Εισοδήματος (ΦΕ)
σε  ποσοστό  8%,  επί  του  ποσού  που  προκύπτει  από  την  καθαρή  αξία  των
παρεχόμενων  υπηρεσιών  αφαιρουμένων  των  κρατήσεων,  σε  εφαρμογή  της
ισχύουσας νομοθεσίας.

3. Όλα  τα  λοιπά  έξοδα  μεταφορά,  διανομής  και  εγκατάσταση  του
απαραίτητου εξοπλισμού βαρύνουν τον ανάδοχο.

4. Ο αναλογούν ΦΠΑ βαρύνει την Υπηρεσία.

Άρθρο 16  ο

Χρόνος – Τόπος Παράδοσης Υπηρεσιών (Συσσιτίου)

1. Η παράδοση των μερίδων συσσιτίου,  όπως αναλυτικά καθορίζεται
στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Γ»   (Ειδικοί  Όροι).  Τα  συσσίτια  θα  παραδοθούν  στις
εγκαταστάσεις  που  θα  υποδειχθούν  από  την  Υπηρεσία,  με  προσωπικό,
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μεταφορικά  μέσα  και  δαπάνη  του  προμηθευτή,  ενώ  τηρείται  η  περιγραφόμενη
διαδικασία στους Ειδικούς Όρους και συμπληρωματικώς τα παρακάτω:

α. Ο  προμηθευτής,  πριν  την  προσκόμιση  των  μερίδων συσσιτίου,
έρχεται σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου και παραλαβής της
Υπηρεσίας, για την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της Μονάδας, για να βρεθεί ο
αναγκαίος χώρος και να καθοριστεί ο ακριβής χρόνος παράθεσης.

β. Όμοια εξασφαλίζει από την αρμόδια Υπηρεσία Ασφαλείας, άδεια
εισόδου του προσωπικού τους  στις  Μονάδες  που εμπλέκονται,  όπου και  κάθε
φορά  αυτό  απαιτείται  για  την  παράδοση.  Επισημαίνεται  ότι  ο  ανάδοχος
υποχρεούται για την ασφάλιση του απασχολούμενου προσωπικού, σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

2. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να παραδώσουν τις μερίδες μέσα στο
χρονικό όριο και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση.

3. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης δεν μπορεί να μετατίθεται  ή  να
παρατείνεται.

Άρθρο 17  ο

Παραλαβή Υπηρεσιών (Συσσιτίου)

1. Ο έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής θα γίνει σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων προμηθειών /  παροχή υπηρεσιών και
τους  Ειδικούς  Όρους  (δειγματοληψία,  διενεργούμενοι  έλεγχοι  κτλ.),  με  σύνταξη
πρωτοκόλλου  οριστικής  ποιοτικής  και  ποσοτικής  παραλαβής,  παρουσία  του
προμηθευτή ή του νόμιμου εκπροσώπου του, εφόσον το επιθυμεί. Η επιτροπή
παραλαβής είναι δυνατόν να ενισχυθεί με πραγματογνώμονα από τον αρμόδιο
Φορέα.

2. Η επιτροπή παραλαβής - ελέγχου της Υπηρεσίας, δύναται να ζητήσει
περαιτέρω εξετάσεις σύμφωνα με τους Ειδικούς Όρους και οι οποίες βαρύνουν τον
προμηθευτή.  Οι  εργαστηριακές  εξετάσεις  καθώς και  το  κόστος  μεταφοράς των
δειγμάτων στα αντίστοιχα εργαστήρια βαρύνουν τον προμηθευτή. Σε περίπτωση
που δεν καταβληθεί το αντίτιμο των χημικών εξετάσεων εντός του προβλεπόμενου
χρονικού  διαστήματος  από  την  έγγραφη  ειδοποίηση  της  αρμόδιας  χημικής
υπηρεσίας, είναι δυνατή η βεβαίωση του οφειλόμενου ποσού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
και η είσπραξή του σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων
Εσόδων,  δεδομένου  ότι  αποτελεί  κατά  ένα  μέρος  δημόσιο  έσοδο  και  κατά  το
υπόλοιπο έσοδο του ΜΤΑ. [  Η είσπραξη εσόδων υπέρ ΜΤΑ έχει ανατεθεί  στις
Δ.Ο.Υ.  με  το  Αριθμ.  1091307/7572/0016/19-10-07/Αποφ.Υφ.Οικονομικών  (ΦΕΚ
Β΄2155) «Είσπραξη Εσόδων Υπέρ Τρίτων από τις Δ.Ο.Υ.» ]. Υπό την ανωτέρω
επιλογή,  διασφαλίζεται  απολύτως  η  είσπραξη  του  αντιτίμου  των  παρεχόμενων
υπηρεσιών,  ενώ  ταυτόχρονα  αποφεύγονται  καθυστερήσεις  στη  διαδικασία  των
προμηθειών.  Αντίστοιχη  ρύθμιση  απαντάται  και  στις  διατάξεις  του  Αριθ.
3015595/8004/0078/1-8-97/Αποφ. Υφ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄ 714) «Λεπτομέρειες
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εφαρμογής του άρθρου 2 παρ.4 του Ν.4328/29 “Περί Συστάσεως Γενικού Χημείου
του  Κράτους“»,  που  αναφέρεται  στην  είσπραξη  των  χρηματικών  ποσών  που
καταβάλλονται για την παροχή υπηρεσιών από το Γενικό Χημείο του Κράτους.

3. Τα αποτελέσματα των χημικών εξετάσεων θα κοινοποιούνται μετά
την καταβολή του αντιτίμου αυτών. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης μερικών εξ
αυτών, τότε το κόστος εκτέλεσης αυτών σε άλλους  προβλεπόμενους φορείς θα
βαρύνει  τον  προμηθευτή  (ΦΕΚ  488/Β’/21-5-98,  ΦΕΚ  161/Β’/14-2-02  και  ΦΕΚ
131/Β’/7-2-03).

Άρθρο 18  ο

Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου – Κυρώσεις – Εξαιρέσεις

1. Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν προσέλθει στην προθεσμία
που του ορίστηκε, να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε
δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού ή του
αρμόδιου για την  διοίκηση του φορέα οργάνου,  ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμόδιου οργάνου.

2. Με  την  ίδια  διαδικασία  ο  προμηθευτής  κηρύσσεται  υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του που απορρέει απ’ αυτή,
εφόσον  δεν  φόρτωσε,  παρέδωσε  ή  αντικατέστησε  το  συμβατικό  υλικό,  στον
συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται  στην  κείμενη  νομοθεσία  περί  δημοσίων  προμηθειών  /  παροχή
υπηρεσιών.

3. Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση,
ανάθεση  ή  σύμβαση,  επιβάλλονται  κυρώσεις  με  απόφαση  του  αρμόδιου
Υπουργού  ή  του  αρμόδιου  για  την  διοίκηση  του  φορέα  οργάνου,  ύστερα  από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, αφού πρώτα κληθεί για παροχή εξηγήσεων,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ΠΔ 118/07.

4. Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή
ανάθεση ή την σύμβαση, όταν:

α. Η  σύμβαση  δεν  υπογράφτηκε  ή  τα  συμβατικά  είδη  δεν
φορτώθηκαν ή παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν με ευθύνη του Δημοσίου.

β. Συντρέχουν  λόγοι  ανωτέρας  βίας,  όπως  σαφώς  θα
προσδιορισθούν στη σύμβαση και ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:

(1) Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή
των εργασιών του προσωπικού της εταιρείας.

(2) Πυρκαγιά  στο  κατάστημα  ή  στο  εργοστάσιο  του
προμηθευτή που να προκλήθηκε όχι από δική του ευθύνη.
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(3) Πλημμύρα.

(4) Σεισμός.

(5) Πόλεμος / Τρομοκρατική Ενέργεια.

(6) Διακοπή  στην  παροχή  ηλεκτρικού  ρεύματος  ή  βλάβη
στα μηχανήματα που βεβαιώνεται από αρμόδιους και εφόσον αυτή επιδρά στην
εκτέλεση της σύμβασης από τον ίδιο τον προμηθευτή ή από προμηθευτή πρώτων
υλών.

(7) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (διεθνούς δικτύου).

(8) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMPARGO).

5. Σε  περίπτωση  που  ο  προμηθευτής  δεν  παραδώσει  όλη  την
ποσότητα ή μέρος του υλικού που ανέλαβε να προμηθεύσει μέσα στις προθεσμίες
που  καθορίζονται  από  την  παρούσα  σύμβαση  και  δεν  έχει  υποβάλει  έγκαιρα
αίτημα παράτασης ή σε περίπτωση απόρριψης όλης ή μέρους της ποσότητας του
υλικού  και  μη  αντικατάστασής  της  μέσα  στις  καθορισμένες  προθεσμίες  ή  σε
περίπτωση  αθετήσεως  οποιουδήποτε  όρου  της  σύμβασης  αυτής,  κηρύσσεται
ΕΚΠΤΩΤΟΣ με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα
από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,  το  οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον
ενδιαφερόμενο  προς  παροχή  εξηγήσεων,  κατά  το  άρθρο  20  του  ισχύοντος
Συντάγματος (άρθρο 34 του ΠΔ 118/07). Η κήρυξη του προμηθευτή ως εκπτώτου
έχει τις παρακάτω συνέπειες αθροιστικά ή διαζευκτικά:

α. Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετοχής ή καλής
εκτέλεσης της σύμβασης, κατά περίπτωση.

β. Προμήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προμηθευτή, είτε
από τους υπόλοιπους προμηθευτές που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό, είτε με
διενέργεια διαγωνισμού, είτε με διαπραγμάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις
του άρθρου 22 του ΠΔ 118/07. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του
δημοσίου ή  το  τυχόν διαφέρον που θα προκύψει,  καταλογίζεται  σε  βάρος του
έκπτωτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση
που  δεν  πραγματοποιείται  νέα  προμήθεια  του  υλικού,  κατά  τα  παραπάνω
οριζόμενα.  Στην  περίπτωση αυτή,  ο  υπολογισμός του  καταλογιζόμενου ποσού
γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση της Υπηρεσίας και με βάση τις αρχές
της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμηθευτή από το
σύνολο  ή  μέρος  των  προμηθειών  των  φορέων  που  αναφέρονται  στο  πεδίο
εφαρμογής  του  Ν.2286/95.  Ο  αποκλεισμός  σε  οποιαδήποτε  περίπτωση
πραγματοποιείται μόνο με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης.

δ. Καταλογισμός  στον  προμηθευτή  ποσού  ίσου με  το  10% της
αξίας του υλικού για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωμα
να παραδώσει το υλικό μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του
διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώματος αυτού.
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Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρμογή και τα αναφερόμενα στο άρθρο 32, παρ. 2
και 3 του ΠΔ 118/07.

ε. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε
στον έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται
να  λάβει,  είτε  με  κατάθεση  του  ποσού  από  τον  ίδιο,  είτε  με  κατάπτωση  της
εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία
λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της
απόφασης  κήρυξης  του  ως  εκπτώτου,  με  το  ισχύον κάθε  φορά ανώτατο  όριο
επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της
επιστροφής  της,  με  το  ισχύον  κάθε  φορά  επιτόκιο  για  τόκο  υπερημερίας.  Σε
περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προμηθευτή γίνεται με
τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή
της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον
υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που
τυχόν  προκύπτει  από  την  τροποποίηση  των  σχετικών  όρων  ή  τεχνικών
προδιαγραφών, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό.

6. Με  τηv απόφαση  κήρυξης  του  προμηθευτού  εκπτώτου  από  τη
σύμβαση μπορεί  vα του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του συμβατικού
είδους  μέχρι τηv πρoηγoύμεvη της ημερoμηvίας διενέργειας τoυ διαγωvισμoύ πoυ
γίνεται  σε  βάρος  τoυ,  πέραν  της  oπoίας  oυδεμία  παράδοση  ή  αντικατάσταση
απoρριφθέvτoς είδους γίνεται δεκτή.

7. Σε περίπτωση παράδοσης εφοδίου το οποίο, υπό την επιφύλαξη των
οριζόμενων στο άρθρο 3 του Π.Δ. 118/07,  παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους
όρους  της  σύμβασης,  χωρίς  όμως  να  επηρεάζεται  η  καταλληλότητά  της,  είναι
δυνατή  η  παραλαβή  της,  με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  τιμής,  έπειτα  από
απόφαση του έχοντα την οικονομική εξουσία, κατά τη διαδικασία του άρθρου 27
του Κ.Π.Δ. (Π.Δ. 118/07).  

8. Σε  περίπτωση  που  τα  είδη  φορτωθούν  -  παραδοθούν  ή
αντικατασταθούν μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, όπως διαμορφώθηκε με
τυχόν  μετάθεση  αυτού,  και  μέχρι  λήξης  του  χρόνου  της  παράτασης  που
ενδεχομένως χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 26 του ΠΔ 118/07 επιβάλλονται
εις βάρος του προμηθευτή οι κατά περίπτωση κυρώσεις, κατά τη διαδικασία που
ορίζει  το  άρθρο  32  του  Κ.Π.Δ.  (Π.Δ.  118/07).  Οι  ρήτρες  καθυστέρησης  των
παραδόσεων  θα  περιέχονται  στη  σύμβαση,  θα  επιβάλλονται  με  απόφαση  της
Αναθέτουσας Αρχής,  ύστερα από γνωμοδότηση  του αρμοδίου οργάνου και  θα
παρακρατούνται  από  την  επόμενη  πληρωμή  του  προμηθευτή.  Οι  ρήτρες
καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν
ανακληθούν βαρύνουν τον προμηθευτή επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης
συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί

9. Κατά  την  υλοποίηση  της  σύμβασης,  εκτός  από  τις  κυρώσεις  που
προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, o προμηθευτής  ευθύνεται
και για κάθε άμεση ή έμμεση ζημία που τυχόν θα προκληθεί/προκύψει εις βάρος
της Υπηρεσίας από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 
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10. Επίσης  ο  προμηθευτής  κηρύσσεται  έκπτωτος  εφόσον  πτωχεύσει,
τεθεί  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  ή  εκκαθάριση,  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 ή έχει  εκδοθεί
τελεσίδικη  απόφαση  κατά  του  για  αδίκημα  σχετικό  με  την  άσκηση  του
επαγγέλματός του.

11. Για την επιβολή των ανωτέρω ποινικών ρητρών, η επιτροπή ελέγχου
και παραλαβής, συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο.

 12. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται, με παρακράτηση από το λαβείν
του  εργολήπτη  ή,  σε  περίπτωση  ανεπάρκειας  ή  έλλειψης  αυτού,  με  ισόποση
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο εργολήπτης δεν καταθέσει
το απαιτούμενο ποσό. 

 13. Σε  περίπτωση  ένωσης  προμηθευτών,  το  πρόστιμο  επιβάλλεται
αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης.

 14. Σε  περίπτωση  διαφωνίας  του  προμηθευτού  με  τις  επιβληθείσες
κυρώσεις,  αυτός  μπορεί  να  ασκήσει  προσφυγή  κατά  τη  διαδικασία  και  τις
προϋποθέσεις  του  άρθρου  15  παρ.  5  του  ΠΔ  118/07.  Επί  της  προσφυγής
αποφασίζει  ο  έχων  την  οικονομική  εξουσία,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του
αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται σύμφωνα με
τη διάταξη αυτή προσβολή με άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή.

  15. Εκτός  από  τις  κυρώσεις  που  προβλέπονται  στο  Π.Δ.  118/07,  o
προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της
Υπηρεσίας/Δημοσίου από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης. 

 16. Η  Αναθέτουσα  Αρχή  έχει  το  δικαίωμα  να  κηρύξει  έκπτωτο  τον
προμηθευτή  αν  δεν  εκπληρώνει  ή  εκπληρώνει  πλημμελώς  τις  συμβατικές  του
υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύμβασης που θα υπογραφεί, χωρίς
να  καταβάλλει  οποιαδήποτε  αποζημίωση,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  30  του
Κανονισμού Προμηθειών.

17. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά όπως
προβλέπονται στη σύμβαση (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και οι προθεσμίες
χωρίς μεταθέσεις.

18. Οι  ως  άνω  ρήτρες  καθυστέρησης  και  με  τους  ίδιους  όρους
επιβάλλονται  στην  περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών,  από
υπαιτιότητα του προμηθευτή.

19. Σε  περίπτωση  έκπτωσης  του  προμηθευτή,  η  Αναθέτουσα  Αρχή
δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει μέρος ή το σύνολο των παραδοτέων,
καταβάλλοντας το αναλογούν συμβατικό τίμημα.

20. Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών ισχύουν
οι διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισμού Προμηθειών.



Α-2-1-18

Άρθρο 19  ο

Τρόπος Πληρωμής

1. Είναι  δυνατή  η  διάθεση  έντοκης  προκαταβολής,  σε  ποσοστό  έως
15%  επί  του  συνολικού  συμβατικού  τιμήματος  άνευ  ΦΠΑ,  με  την  κατάθεση
ισόποσης εγγύησης και σύμφωνα με τα ισχύοντα στην κείμενη νομοθεσία περί
προμηθειών  /  παροχών  υπηρεσιών,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  ο  ανάδοχος
(συμβαλλόμενος)  έχει  υπογράψει  τη  σχετική σύμβαση παροχής υπηρεσιών και
έχει υποβάλει το σύνολο των αιτούμενων δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2. Η πληρωμή των προμηθευτών θα γίνει  με ΤΧΕ (μέσω τραπέζης),
σύμφωνα με τις προθεσμίες και τις διατάξεις του Ν.4152/13.

3. Η πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται
ανά εβδομάδα , με την τιμολόγηση αυτών, στο όνομα του δικαιούχου, υπό τον όρο
ότι  η  παράδοση  των  εκτελουμένων  εργασιών  θα  γίνεται  σύμφωνα  με  τα
προβλεπόμενα  στην  Σύμβαση  και  με  την  υποβολή  των  απαιτούμενων
δικαιολογητικών του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/2007 και για το αναλογούν ποσό,
μέσω του οικείου ΕΛΔΑ. Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών στην έδρα παράδοσης
βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει την πρώτη μέρα
κάθε εβδομάδας, τα σχετικά με τις παρασχεθείσες υπηρεσίες της προηγούμενης
εβδομάδας, τιμολόγια και λοιπά δικαιολογητικά πληρωμής που τον αφορούν, στον
Αρμόδιο Φορέα της Υπηρεσίας. 

4. Δύναται η τμηματική εξόφληση του αναδόχου κατόπιν αιτήματος και
εφόσον συγκεντρωθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

5. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή του αναδόχου δικαιολογητικά, είναι
τα ακόλουθα:

α. Τιμολόγιο του αναδόχου.

β. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας, κατά
τα προβλεπόμενα στις ισχύουσες διατάξεις.

γ. Πρωτόκολλο Παραλαβής φαγητού από την αρμόδια επιτροπή της
Υπηρεσίας.

6. Εφόσον χορηγηθεί προκαταβολή, η Υπηρεσία θα μεριμνήσει για το
συμψηφισμό  του  ποσού  με  τις  απαιτήσεις  του  αναδόχου,  σύμφωνα  με  τα
ισχύοντα.

7. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται:

α. Κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αποστολή
του  σχετικού  χρηματικού  εντάλματος  πληρωμής  στον  αρμόδιο  Επίτροπο  του
Ελεγκτικού Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού.

β. Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων.
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γ. Στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7
του Π.Δ. 118/07. 

δ. Επίσης,  δεν  προσμετράται  ο  χρόνος  καθυστέρησης  της
πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή
των  αναγκαίων  δικαιολογητικών,  παραλαβή  των  υλικών  με  έκπτωση  λόγω
αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.).

Άρθρο 20  ο

Ενστάσεις - Προσφυγές

1. Στους  ενδιαφερόμενους  παρέχεται  η  δυνατότητα  άσκησης
ενδικοφανούς προσφυγής κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης που
αφορούν  τη  διαδικασία  του  διαγωνισμού  έως  και  το  στάδιο  της  έκδοσης
κατακυρωτικής  απόφασης,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.3886/10  (όπως
τροποποιήθηκε με το Ν.4055/12).

2. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης ή προσφυγής με τηλεομοιοτυπία
(fax), από τους προμηθευτές, αυτές δεν θα λαμβάνονται υπόψη, παρά μόνο εάν
επακολουθήσει  από  την  τηλεομοιοτυπία  (fax)  η  υποβολή  του  επιβεβαιωτικού
πρωτοτύπου  της  ενστάσεως  ή  προσφυγής,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  14  του
Ν.2672/98 και του άρθρου 10 παρ 2 του Ν.2690/99.

3. Η  προδικαστική  προσφυγή  κοινοποιείται  με  μέριμνα  του
προσφεύγοντος  στον  εκπρόσωπο  ή  τον  αντίκλητο  κάθε  θιγόμενου  από  τυχόν
ολική ή μερική παραδοχή της προδικαστικής προσφυγής.

4. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης, η
οποία δέχεται εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου.

5. Η αναθέτουσα αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογημένα,  μέσα σε
προθεσμία (15) ημερών από την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και, αν
την  κρίνει  βάσιμη,  λαμβάνει  τα  κατάλληλα  μέτρα.  Αν  παρέλθει  άπρακτη  η
προθεσμία τεκμαίρεται η απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής.

6. Ειδικά,  δυνάμει  των  άρθρων  18,  26,  32,  33,  34  και  39  του  ΠΔ
118/2007, οι υποψήφιοι προμηθευτές και ο προμηθευτής μπορούν να υποβάλουν
ένσταση  για  λόγους  νομιμότητας  και  ουσίας  κατά  των  αποφάσεων  που
επιβάλλουν σε βάρος τους κυρώσεις μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία που έλαβαν γνώση της σχετικής απόφασης από την
αναθέτουσα Αρχή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 15 του ΠΔ
118/07.  Επί  της  ενστάσεως  αποφασίζει  η  αναθέτουσα  Αρχή  ύστερα  από
γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  συλλογικού  οργάνου.  Η  εν  λόγω  απόφαση  δεν
επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

7. Σύμφωνα με το  άρθρο 11 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Οικονομικών,
Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών,  Μεταφορών και Δικτύων,  Παιδείας
και  Θρησκευμάτων,  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού,  Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  και
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Κλιματικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας  και  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων,  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 237/05-12-12) περί
τροποποίησης  του  Ν.3886/10,  για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  αιτήσεως
ασφαλιστικών  μέτρων  πρέπει  να  κατατεθεί,  μέχρι  την  πρώτη  συζήτηση  της
υποθέσεως,  παράβολο,  το  ύψος  του  οποίου  ανέρχεται  σε  ποσοστό  1%  της
προϋπολογισθείσας  αξίας,  περιλαμβανομένου  του  ΦΠΑ.  Για  την  είσπραξη  του
παραβόλου,  το  οποίο  δεν  μπορεί  να  υπερβεί  τις  50.000  ευρώ,  εκδίδεται
αποκλειστικά  διπλότυπο  είσπραξης  από  τις  Δημόσιες  Οικονομικές  Υπηρεσίες,
υπέρ του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτηρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.)  και υπέρ
του Δημοσίου, σε ποσοστό 60% και 40% του συνολικού ύψους αντιστοίχως, το
οποίο  καταμερίζεται  σε  δύο  αντίστοιχα  ΚΑΕ.  Σε  περίπτωση  ολικής  ή  μερικής
αποδοχής  της  αιτήσεως,  το  δικαστήριο  διατάσσει  την  απόδοσή  του  στον
αιτούντα».

Άρθρο 21  ο

Λοιποί Όροι

1. Επισημαίνεται  ότι,  η  ημερομηνία  υπογραφής  των  υπεύθυνων
δηλώσεων θα πρέπει να συμπίπτει με την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.
Δηλαδή η προσφορά θα πρέπει να ταχυδρομείται προς την Υπηρεσία μας, την
ημέρα που θα υπογράφεται η Υπεύθυνη Δήλωση ή εάν παραδίδεται ιδιοχείρως την
ημέρα και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, θα πρέπει να έχει υπογραφεί.  

2. Προσφορές  που  δεν  είναι  σύμφωνες  με  τα  παραπάνω  οριζόμενα
απορρίπτονται.

3. Επισημαίνεται  ότι,  όλα  τα  φύλλα  των  εγγράφων  στοιχείων  των
οικονομικών  και  τεχνικών  προσφορών,  θα  φέρουν  συνεχή  αρίθμηση από  το
πρώτο μέχρι το τελευταίο.

4. Απαγορεύεται  η  εκχώρηση  των  συμβατικών  υποχρεώσεων  και
δικαιωμάτων από τον προμηθευτή σε τρίτους πλην του δικαιώματος είσπραξης
συμβατικού  τιμήματος,  το  οποίο  μπορεί  να  εκχωρείται  σε  αναγνωρισμένο
Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα μετά  από τεκμηριωμένο  βάσει  συμφωνητικού αίτημα
του προμηθευτή προς την αναθέτουσα Αρχή και σχετική απόφαση - έγκρισή της.
Οι  προμηθευτές,  εφόσον  επιθυμούν  εκχώρηση  των  δικαιωμάτων  και
υποχρεώσεών  τους  σε  τράπεζα,  υποχρεούνται  να  το  γνωστοποιούν  στην
Υπηρεσία με την υποβολή της οικονομικής προσφοράς τους. Προ της υπογραφής
της σύμβασης οι προμηθευτές θα προσκομίζουν στην Υπηρεσία το σχέδιο της
σύμβασης  εκχώρησης,  προκειμένου  να  ελέγχεται  από  το  Νομικό  Γραφείο  της
Δνσης. Το επίσημο πλέον κείμενο θα αναγράφεται στο κείμενο της σύμβασης και
θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

5. Κανένας  υποψήφιος  προμηθευτής  δεν  μπορεί  σε  οποιαδήποτε
περίπτωση  να  επικαλεστεί  προφορικές  απαντήσεις  εκ  μέρους  της  Υπηρεσίας,
σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
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6. Κατά  τα  λοιπά ισχύουν οι  διατάξεις  της  κείμενης  νομοθεσίας  περί
δημοσίων προμηθειών / παροχή υπηρεσιών.

7. Γενικά,  η  παρούσα  διαγωνιστική  διαδικασία  διενεργείται  κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 96 του
Ν.4368/16.

                         Σμχος (Ι) Νικ. Τσούτσουρας  
                         Δκτης Α/Απ Ακτίου

Ακριβές Αντίγραφο
  Μαρία Νταλάκου
     Μ.Υ. Δ΄Βαθμού

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1»  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
«2»  Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
«3»  Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Προσθήκη  1  στο  Παράρτημα  «Β»  της  Φ.831/ΑΔ.743/Σ.395/16  Μαρ  16/Α/ΑΠ
ΑΚΤΙΟΥ 

Α. ΔΗΛΩΣΗ
Ο/Οι υπογράφων/ντες ενεργούντες ως νόμιμοι εκπρόσωποι της Εταιρείας:
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                     

ΔΗΛΩΝΩ/ΝΟΥΜΕ:

1. Ότι η Εταιρεία/οι Εταιρείες μας, προκειμένου να διαμορφώσουν την
Οικονομική  Προσφορά τους για την  Ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών Σίτισης του
Κέντρου Νέας Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών μελέτησαν με προσοχή
και έλαβαν υπόψη τους:

α. Την  υπ’  αρίθμ  01/16  Διακήρυξη  Διαπραγμάτευσης  χωρίς
δημοσίευση  προκήρυξης,  με  ενσφράγιστες  προσφορές,   με  όλα  τα  σχετικά
Παραρτήματά της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του διαγωνισμού,

β. Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει το διαγωνισμό
αυτό.

2. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας έλαβαν γνώση των συνθηκών της
προς παράθεσης υπηρεσίας και των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται.

3. Ότι  η  Εταιρεία  /οι  Εταιρείες  μας  αναγνωρίζουν  ότι  το  Τίμημα  της
Προσφοράς μας περιλαμβάνει την περιοχή της Φιλιππιάδας,  με τις αντίστοιχες
τιμές ως κατωτέρω :

Ποσοστό
Έκπτωσης επί
του ποσού των
5,87€ με ΦΠΑ

Ημερήσιο Κόστος
Σίτισης Περιοχής/
Άτομο σε Ευρώ

Συνολικό Κόστος
Σίτισης σε Ευρώ

(εκτίμηση 30
ημερών)

Σημείωση 1  :Η αναγραφή του  ποσοστού  της  έκπτωσης  γίνεται  μέχρι  δύο (2)
δεκαδικά ψηφία

4. Ότι έχει κατανεμηθεί η τιμή με αναλογία 20%,40% και 40% για το
πρωινό, το γεύμα και το δείπνο αντίστοιχα.

5. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας έλαβαν γνώση και συμπεριέλαβαν
στην προσφορά κάθε κόστος για προμήθεια την τήρηση όλων των προθεσμιών,
όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη.
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6. Στην  προσφερόμενη  τιμή  περιλαμβάνεται  το  σύνολο  των
επιβαρύνσεων  (μισθοί  και  επιδόματα  προσωπικού,  χρηματοοικονομικά  έξοδα,
προβλεπόμενοι  φόροι,  ασφάλιστρα,  πάγια  έξοδα,  νόμιμες  κρατήσεις  και  άλλες
σχετικές δαπάνες) που βαρύνει τον ανάδοχο και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να έχει
συνυπολογιστεί στην προσφορά.

7. Η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας κατάρτισαν την Οικονομική Προσφορά
τους με βάση τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους. 

ΟI ΔΗΛΟΥΝΤΕΣ 

Σφραγίδα - Υπογραφή 

Σγος(Ο) Κοτσαμαρίκογλου Αναστασία
ΕΟΥ 

Ακριβές Αντίγραφο
  Μαρία Νταλάκου
     Μ.Υ. Δ΄Βαθμού
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Προσθήκη  2  στο  Παράρτημα  «Β»  της   Φ.831/ΑΔ.743/Σ.395/16  Μαρ  16/Α/ΑΠ
ΑΚΤΙΟΥ

Ονομασία Τράπεζας …………………………..

Κατάστημα                ………………………….

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )                        Ημερομηνία  έκδοσης
………………                    ΕΥΡΩ. ……………………

 Προς:

ΑΚΤΙΟ,ΤΜ.ΟΙΚ

 (Οδός-Αριθμός-Τηλ)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ………..

- ΄Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα  δια  της  παρούσας
εγγυητικής  επιστολής  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του
δικαιώματος  της  διζήσεως  μέχρι  του  ποσού  των  ΕΥΡΩ.    …………………(και
ολογράφως)  …………..………..  …….   στο  οποίο  και  μόνο  περιορίζεται  η
υποχρέωσή  μας,  υπέρ   της  εταιρείας  ……………………………………….
Δ/νση………………………………………………………….  για  την  καλή  εκτέλεση
από αυτήν των όρων της με αριθμό…………. σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας
για  τη  προμήθεια  ……………………………………(αρ.διακ/ξης……/….)  προς
κάλυψη  αναγκών  του  …………….και  το  οποίο  ποσόν  καλύπτει  το  5%  της
συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη
δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης  το  ποσό  της  κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι
την επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί
μας καμιά ισχύ.
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- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν
δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει  το  όριο  των  εγγυήσεων  που  έχει  καθορισθεί  από  το  Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Σγος (Ο) Κοτσαμαρίκογλου Αναστασία 
ΕΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
  Μαρία Νταλάκου

     Μ.Υ. Δ΄Βαθμού
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

Προσθήκη  3  στο  Παράρτημα  «Β»  της  Φ.831/ΑΔ.743/Σ.395/16  Μαρ  16/Α/ΑΠ
ΑΚΤΙΟΥ 

Ονομασία Τράπεζας …………………………..
Κατάστημα                ………………………….
(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )   Ημερομηνία έκδοσης   ………………

ΕΥΡΩ. …………………………………

 

Προς:

ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/2β…………

(Οδός-Αριθμός-Τηλ)

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ  ΑΡ. ………    ΕΥΡΩ   ………..

- Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα  δια  της  παρούσας
εγγυητικής  επιστολής  ανέκκλητα  και  ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του
δικαιώματος  της  διζήσεως  μέχρι  του  ποσού  των  ΕΥΡΩ.    ………………(και
ολογράφως)………………….………..  στο  οποίο  και  μόνο  περιορίζεται  η
υποχρέωσή  μας,  υπέρ  της  εταιρείας  ………………………………………..
Δ/νση………………………………………………για την λήψη προκαταβολής ίσης με
το  15%  της  συμβατικής  αξίας  προ  ΦΠΑ  εκ………….ΕΥΡΩ  της  με
αριθ…………..σύμβασης,  που  υπέγραψε  μαζί  σας  η  εν  λόγω  εταιρεία  για  τη
προμήθεια  ……………………………….της  (αριθ.  Διακ/ξης…..)  προς  κάλυψη
αναγκών του …………., πλέον τόκων κατ εφαρμογή των άρθρων 25, 32 και 34
του ΠΔ 118/2007.

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και  θα καταβληθεί με μόνη τη
δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

- Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης  το  ποσό  της  κατάπτωσης
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι
την επιστροφή της σ’ εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί
μας καμιά ισχύ.
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- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν
δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει  το  όριο  των  εγγυήσεων  που  έχει  καθορισθεί  από  το  Υπουργείο
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Σγος (Ο) Κοτσαμαρίκογλου Αναστασία
ΕΟΥ 

Ακριβές Αντίγραφο
  Μαρία Νταλάκου

   Μ.Υ. Δ΄Βαθμού
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΚΤΙΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ
16 Μαρ 16

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ 
Φ.831  /ΑΔ.743/Σ.395  

   
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

(ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

Άρθρο 1  ο   

Αντικείμενο Παρεχόμενων Υπηρεσιών

1. Το αντικείμενο της παρούσας αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την
παροχή πλήρους διατροφής των αιτούντων άσυλο και ευάλωτων ομάδων πολιτών
τρίτων χωρών στο Κέντρο Ανοικτής Δομής Προσωρινής Υποδομής και Φιλοξενίας
Προσφύγων  και  Μεταναστών  στο  Στρατόπεδο  «ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ»  στη
Φιλιππιάδα,  κατ’  εκτίμηση 1000  ατόμων και  για χρονικό διάστημα τριάντα  (30)
ημερών.

2. Ειδικότερα,  προβλέπεται  η  χορήγηση τριών (3)  έτοιμων γευμάτων
ανά  ημέρα  (πρωινό,  μεσημεριανό,  βραδινό),  συμπεριλαμβανομένων  ειδικών
συσσιτίων όπως συσσίτια για ευάλωτες ομάδες .

3. Τα ειδικά συσσίτια εκτιμώνται σε ποσοστό από 10% έως 20% του
συνόλου  των  μερίδων της  κάθε  περιοχής  και  αναλύονται  στις  Προσθήκες  του
παρόντος.

4. Εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της φύσεως της παρεχόμενης υπηρεσίας
και του γεγονότος ότι ο τελικός αριθμός των γευμάτων δεν μπορεί να καθοριστεί εκ
των προτέρων, η Υπηρεσία διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να αυξομειώνει τον
αριθμό των σιτιζόμενων και κατά συνέπεια των ημερήσιων μερίδων.

Άρθρο 2  ο   

Υποχρεώσεις Υποψήφιου Αναδόχου

1. Ο ανάδοχος οφείλει για τα κάτωθι:

α. Την πιστή τήρηση του συνόλου των αγορανομικών και για την
ασφάλεια τροφίμων διατάξεων της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και ιδιαίτερα
του ΚΤΠ και των ΕΚ 852/04 και ΕΚ 853/04.

β. Τα προϊόντα που θα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του
συσσιτίου θα είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 
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γ. Τα  σκεύη  που  θα  χρησιμοποιούνται  για  την  παρασκευή,
μεταφορά και αποθήκευση θα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 21 του
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

δ. Οι μερίδες του συσσιτίου θα παρατίθενται στους δικαιούχους και
θα διατίθενται σε σκεύη μιας χρήσεως, με μέριμνα του αναδόχου.

Άρθρο 3  ο   

Πρόγραμμα Συσσιτίου

1. Το  πρόγραμμα  συσσιτίου  των  αιτούντων  άσυλο  διακρίνεται  ως
ακολούθως: 

α. Γενικό Συσσίτιο ως Προσθήκη «1» του παρόντος.

β. Συσσίτιο για βρέφη (0-6 μηνών) ως Προσθήκη «2» του παρόντος

γ. Συσσίτιο  για  βρέφη  (6-12  μηνών)  ως  Προσθήκη  «3»  του
παρόντος

δ. Συσσίτιο  για  παιδιά  (1  ως  12  ετών)  ως  Προσθήκη  «4»  του
παρόντος

ε. Συσσίτιο για διαβητικούς ως Προσθήκη «5» του παρόντος

στ. Συσσίτιο  για  ευάλωτες  ομάδες  (έγκυοι,  θηλάζουσες  κτλ)  ως
Προσθήκη «6» του παρόντος

Σημείωση: Επισημαίνεται  ότι  για  την  παρασκευή  των  συσσιτίων  να  μην
χρησιμοποιούνται  είδη  που  δεν  επιτρέπονται  από  τη  μουσουλμανική  θρησκεία
(χοιρινό κρέας, αλκοόλ).

ζ. Τα τρία (3) γεύματα θα πρέπει να παρατίθενται από προσωπικό
του αναδόχου από 07:00 ως την 09:00 για το πρωινό, από 12:30 ως την 14:30 για
το μεσημεριανό και από 19:00 ως την 21:00 για το βραδινό και στην ενδεικνυόμενη
για  βρώση  θερμοκρασία.  Το  σχετικό  χρονοδιάγραμμα  είναι  ενδεικτικό  και
τροποποιείται μετά από σύμφωνη γνώμη του Αναδόχου και της Υπηρεσίας.

2. Ο  υποψήφιος  ανάδοχος  θα  πρέπει  με  δικά  του  έξοδα  να
διαμορφώσει  τους  χώρους  παράθεσης,  να  διαθέτει  υλικά  διανομής  φαγητού
(ποτήρια, σκεύη, χαρτοπετσέτες κτλ.) καθώς και να τηρεί τους κανόνες υγιεινής.

3. Αμέσως  μετά  την  ολοκλήρωση  της  παράθεσης,  με  μέριμνα  του
αναδόχου  θα  γίνεται  αποκατάσταση  του  χώρου  παράθεσης,  αποκομιδή  των
απορριμμάτων  που  σχετίζονται  με  τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες  και  γενική
καθαριότητα – προετοιμασία για την επόμενη παράθεση συσσιτίου. 
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4. Μετά τη λήξη της σύμβασης, ο υποψήφιος ανάδοχος θα παραδίδει
τους χώρους ως έχουν και θα έχει τη δυνατότητα να αποσύρει τις κατασκευές του
και τα μηχανήματα – έπιπλα ιδιοκτησίας του.

5. Η  εξυπηρέτηση  θα  γίνεται  με  σύστημα  αυτοεξυπηρέτησης  (SELF
SERVICE).

6. Ο  υποψήφιος  ανάδοχος  οφείλει  να  ορίσει  υπεύθυνο  Έργου  και
Αναπληρωματικό  ο  οποίος  πρέπει  αφενός  να  επιβλέπει  την  ορθή  λειτουργία,
αφετέρου  να  έρχεται  σε  επαφή  με  τα  αρμόδια  όργανα  της  Υπηρεσίας  για
οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει.

7. Το προσωπικό του υποψήφιου ανάδοχου:

     α.     Θα φέρει διακριτική αμφίεση ή χαρακτηριστικό. 

β. Θα έχει υποβληθεί στους προβλεπόμενους εμβολιασμούς και
λοιπές εξετάσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

    γ. Θα  είναι  ευγενικό,  ευπρεπούς  εμφάνισης  και  θα  δέχεται  κάθε
έλεγχο από τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας. 

δ. Θα τελεί υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του αναδόχου.

Άρθρο 4  ο

Ποιότητα Προσφερομένων Ειδών – Έλεγχος

1. Ποιότητα προσφερομένων ειδών:

α. Όλα τα προσφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τον Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών.

β. Με  μέριμνα  του  υποψήφιου  ανάδοχου  πρέπει  να
εξασφαλίζονται  οι  προϋποθέσεις υγειονομικής μεταφοράς και  τοποθέτησης  των
ειδών  (μεταφορά  εντός  καθαρών  συσκευασιών,  καθαριότητα  και  απολύμανση
χώρων ευθύνης του).

γ. Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με κατάλληλα οχήματα για το
σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη παρ. 1γ και 1ε του άρθρου 2 του
παρόντος. 

δ. Οι  συσκευασίες  των  συσσιτίων  θα  εναρμονίζονται  με  τις
διατάξεις του άρθρου 21 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών για την χρήση τους σε
ζεστά και κρύα τρόφιμα έτσι ώστε να ευνοούν τη διατήρηση της θερμοκρασία τους
και να εξασφαλίζουν την καταλληλότητα προς κατανάλωση.

ε. Επίσης η Υπηρεσία, κατά την κρίση της και με την παρουσία
του αναδόχου ή του αντιπροσώπου του, δύναται να λαμβάνει δείγματα των προς
κατανάλωση  ειδών τα  οποία  θα  προσκομίζονται  στο  στρατιωτικό  χημείο  ή  σε
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αντίστοιχο  χημείο  (όταν  δεν  υπάρχει  στρατιωτικό),  προς  υποβολή  τους  στους
παρακάτω ελέγχους:

(1) Μικροβιολογικό

(2) Χημική ανάλυση

(3) Ιστολογική εξέταση

στ. Τα δείγματα που θα λαμβάνονται  θα είναι τρία (3)  από κάθε
είδος,  και  το  κόστος  τους  θα  βαρύνει  τον  ανάδοχο.  Επίσης  τον  ανάδοχο  θα
βαρύνει και το κόστος των χημικών αναλύσεων.

ζ. Τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να
είναι απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίμων.

2. Έλεγχος κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου:

    α.  Ο ανάδοχος θα δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο στα συσσίτια
(βάρος, περιεκτικότητα, ποιοτικό έλεγχο, χημικό έλεγχο), ο οποίος θα γίνεται από
αρμόδια επιτροπή υγειονομικού προσωπικού, η οποία θα υποβάλλει εισηγήσεις –
παρατηρήσεις προς τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας. 

β. Τα  αρμόδια  όργανα  της  Υπηρεσίας  θα  ελέγχουν  την
καθαριότητα των χώρων  παρασκευής των μερίδων.

γ. Ο  έλεγχος  αποσκοπεί  στην  ορθή  λειτουργία  των  χώρων
παράθεσης (υγειονομικός έλεγχος τροφίμων), στην ασφάλεια των χώρων και των
εγκαταστάσεων.

δ. Η υπηρεσία δύναται να προβαίνει σε υγειονομικό έλεγχο των
εργαστηρίων  –  εγκαταστάσεων  του  ανάδοχου,  ώστε  να  διαπιστώνεται  η
συμμόρφωσή του με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

Άρθρο 5  ο

Παραγγελία – Παράδοση – Παραλαβή Μερίδων

1. Η παραγγελία  των μερίδων,  η  ποσότητα  των μερίδων,  καθώς και
τυχόν ειδικές  οδηγίες  για  την  παρασκευή  τους,  βάσει  των  προγραμμάτων των
προσθηκών του παρόντος, θα δίνονται καθημερινά εγγράφως με φαξ ή μήνυμα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την προηγούμενη ημέρα από την παράδοση,  μέχρι
την  11:00.  Παραγγελία  που  θα  δίνεται  σε  μικρότερο  χρονικό  διάστημα,  θα
εκτελείται εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από τον προμηθευτή να την υλοποιήσει
χωρίς να αποβεί σε βάρος της ποιότητας των παραγγελθέντων ειδών. 

2. Η  Υπηρεσία  διατηρεί,  μονομερώς,  το  δικαίωμα  να  τροποποιεί,
αυξομειώνοντας ανάλογα με τις εκάστοτε ημερήσιες ανάγκες σίτισης, τον αριθμό
των μερίδων, ύστερα από αντίστοιχη ειδοποίηση του αναδόχου, μέχρι την 18:00
της  προηγούμενης  ημέρας από την παράδοση.  Επιπλέον ο ανάδοχος διατηρεί
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υποχρέωση  δυνατότητας  παράδοσης  του  πρωινού  κάθε  ημέρας  του  γενικού
συσσιτίου με ετοιμότητα παράδοσης εντός μίας (1) ώρας. 

3. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφοδιάζει επαρκώς το
Κέντρο και αναλόγως των αναγκών με τα απαραίτητα σκεύη και αναλώσιμα (αλάτι,
πιπέρι, χαρτοπετσέτες, ποτήρια κτλ).

4. Τα  φαγητά  πρέπει  να  παραδίδονται  μέσα  σε  ισοθερμικά  κουτιά
μεταφοράς και να αφήνονται μέσα στα ισοθερμικά κουτιά μεταφοράς προκειμένου
να διατηρούνται στην κατάλληλη θερμοκρασία. Τα ισοθερμικά κουτιά μεταφοράς
πρέπει  να  είναι  καθαρά  από  την  εταιρεία  την  επόμενη  ημέρα  ώστε  να
εξασφαλίζεται η υγιεινή.

5. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος καλής εκτέλεσης του συνόλου των
παρεχόμενων  υπηρεσιών,  η  επίβλεψη  και  η  παραλαβή  τους  θα  γίνεται  από
τριμελή  επιτροπή  παρακολούθησης  και  παραλαβής,  η  οποία  θα  συγκροτηθεί
ειδικά για το σκοπό αυτό. Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου
θα παρακολουθεί διαρκώς τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία αλλά και την όλη
υλοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και ιδιαίτερα αν η διαδικασία υλοποίησης
είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και την προσφορά του αναδόχου,
καθ’ όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι και της τελικής διάθεσης,
σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.

6. Καθημερινά θα συντάσσονται καταστάσεις παραληφθεισών μερίδων
(πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) που θα συνυπογράφονται από
την αρμόδια επιτροπή της ανωτέρω παραγράφου, τον επικεφαλής του Κέντρου και
τον Υπεύθυνο του έργου.

7. Σε  περίπτωση που οι  παραγγελθείσες  μερίδες  δεν  καταναλωθούν
εντός της ημέρας ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις παραλάβει και να τις
διατηρήσει με ασφαλή και υγιεινό τρόπο σε χώρο ευθύνης του. Οι σχετικές μερίδες
θα  αφαιρούνται  από  την  παραγγελία  της  επομένης  ημέρας  ανεξαρτήτως  του
προβλεπόμενου προγράμματος..

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της
επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου.

9. Σε  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  καθυστερήσει  να  παραδώσει  τα
φαγητά ή παραλείψει να φέρει ορισμένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν ή δεν
τα  παραδώσει  καθόλου,  τότε  η  Υπηρεσία  μπορεί  να  αγοράσει  τα  είδη  αυτά  ή
αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εμπόριο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση
που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει τα προσφερόμενα είδη και ο ανάδοχος δεν
τα  αντικαταστήσει  σε  ταχθείσα  προθεσμία  εντός  ώρας  το  αργότερο,
παραιτούμενος ρητώς από κάθε δικαίωμα.

10. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις η τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής
αγοράς  μεταξύ  συμβατικής  και  εκ  του  ελευθέρου  εμπορίου,  καθώς  και
οποιαδήποτε  άλλη  πρόσθετη  δαπάνη  που  θα  προκύψει  από  την  αιτία  αυτή,
βαρύνουν  τον  ανάδοχο  και  καταλογίζονται  σε  βάρος  αυτού  μετά  από  έκδοση
σχετικής απόφασης σύμφωνα με τα ισχύοντα.
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11. Μετά  το  πέρας  της  διανομής  των  γευμάτων,  ο  ανάδοχος
υποχρεούται για την συλλογή των σκευών και των μέσων που τυχόν διαθέτει.

12. Ο  ανάδοχος  πρέπει  να  έχει  τη  δυνατότητα  απόκρισης  και
αντιμετώπισης οποιουδήποτε προβλήματος δικής του υπαιτιότητας παρουσιαστεί
κατά τη διανομή των γευμάτων μέσα σε χρονικό περιθώριο το αργότερο μίας (1)
ώρας.

Σμχος (Ι) Νικ. Τσούτσουρας 
Δκτης Α/Απ Ακτίου

Ακριβές Αντίγραφο
  Μαρία Νταλάκου
     Μ.Υ. Δ΄Βαθμού

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

«1» Γενικό Συσσίτιο
«2» Συσσίτιο για Βρέφη (0-6 μηνών)
«3» Συσσίτιο για Βρέφη (6-12 μηνών)
«4» Συσσίτιο για Παιδιά (1 ως 12 ετών)  
«5» Συσσίτιο για Διαβητικούς
«6» Συσσίτιο για Ευάλωτες Ομάδες (Για Όλες τις Ημέρες) 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ
Προσθήκη 1 στο Παράρτημα «Β» της .Φ.831/ΑΔ.743/Σ.395/16 Μαρ 16/Α/ΑΠ ΑΚΤΙΟΥ

Α/
Α

ΗΜΕΡ
Α

ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΔΕΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

1η και 3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

1
Δευτέρ

α

Ατομικός χυμός
250 ml

Κρουασάν 75 - 85
gr

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

Μακαρόνια 250 gr  με κόκκινη
σάλτσα

Τυρί Φέτα 50 gr

Πατάτες Φούρνου 250 gr

Τυρί Φέτα 50 gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

α. Το γεύμα και το δείπνο να
συνοδεύεται από Άρτο  250 gr

ή Ένα (1) Αρτίδιο 80 gr.

β. Το φρούτο εποχής θα
πρέπει να είναι 100-120 gr.

γ. Οι ελιές είναι 20-30 gr

δ. Όλες οι ποσότητες
αναφέρονται σε έτοιμα προς

βρώση γεύματα.

ε. Ημερήσιο σιτηρέσιο είναι
2000

(+/- 100Kcal) θερμίδων

2 Τρίτη

Ατομικός χυμός
250 ml

Κρουασάν 75 - 85
gr

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

Φακόρυζο 300 gr

Τυρί Φέτα 50 gr

Αρακάς με πατάτες 300 gr
(συνολικά)

Τυρί Φέτα 50 gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

3 Τετάρτ
η

Ατομικός χυμός
250 ml

Κρουασάν 75 - 85
gr

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

Κοτόπουλο 250-300gr

με Ρύζι 100gr

Μακαρόνια 250 gr με κόκκινη
σάλτσα

Τυρί Φέτα 50 gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής
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4. Πέμπτη

Ατομικός χυμός
250 ml

Κρουασάν 75 - 85
gr

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

Πουρές  300 gr με κόκκινη
σάλτσα               

Τυρί Φέτα 50 gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Ομελέτα (3 αβγά κατ’ άτομο) με
Πατάτες 150 gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

5.
Παρασ
κευή

Ατομικός χυμός
250 ml

Κρουασάν 75 - 85
gr

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

Φασολάκια λαδερά με πατάτες
300 gr. (συνολικά)

Τυρί φέτα 50 gr

Ομελέτα (3 αβγά κατ’ άτομο) με
Πατάτες 150 gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

6.
Σάββατ

ο

Ατομικός χυμός
250 ml

Κρουασάν 75 - 85
gr

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

Φασολάδα 300 gr , Ελιές 

Ρύζι 250 gr με κόκκινη σάλτσα
Τυρί φέτα 50 gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

7.
Κυριακ

ή

Ατομικός χυμός
250 ml

Κρουασάν 75 - 85
gr

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

Μοσχάρι 150 gr με

Μακαρόνια 250 gr

Πατάτες Φούρνου 250 gr

Τυρί Φέτα 50 gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

2η και 4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
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8.
Δευτέρ

α

Ατομικός χυμός
250 ml

Κρουασάν 75 - 85
gr

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

Μακαρόνια 250 gr

με κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr

Πουρές 300gr με κόκκινη
σάλτσα               Τυρί Φέτα 50

gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

9. Τρίτη

Ατομικός χυμός
250 ml

Κρουασάν 75 - 85
gr

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

Σπανακόρυζο 300 gr
Τυρί Φέτα 50 gr

Ομελέτα (3 αβγά κατ’ άτομο) με
Πατάτες 150 gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

10.
Τετάρτ

η

Ατομικός χυμός
250 ml

Κρουασάν 75 - 85
gr

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

Μακαρόνια 250 gr

με κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr

Αρακάς με πατάτες 300 gr
(συνολικά)

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

11. Πέμπτη

Ατομικός χυμός
250 ml

Κρουασάν 75 - 85
gr

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

Κοτόπουλο 250 gr – 300 gr

Μακαρόνια 150 gr

Πατάτες Φούρνου 250 gr

Τυρί Φέτα 50 gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής
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12.
Παρασ
κευή

Ατομικός χυμός
250 ml

Κρουασάν 75 - 85
gr

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

Φακές 300 gr
Τυρί Φέτα 50 gr

Φασολάκια λαδερά με πατάτες
300 gr. (συνολικά)

Ένα (1) φρούτο εποχής

13.
Σάββατ

ο

Ατομικός χυμός
250 ml

Κρουασάν 75 - 85
gr

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

Φασολάδα 300 gr , Ελιές 

Ρύζι 150 gr με κόκκινη σάλτσα

Τυρί Φέτα 50 gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

14.
Κυριακ

ή

Ατομικός χυμός
250 ml

Κρουασάν 75 - 85
gr

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

Μοσχάρι Κοκκινιστό 200-250
gr

Με Ρύζι 150gr

Πατάτες Φούρνου 250 gr

Τυρί Φέτα 50 gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Ακριβές Αντίγραφο
  Μαρία Νταλάκου
     Μ.Υ. Δ΄Βαθμού

Ακριβές Αντίγραφ

Σγος (Ι) Κοτσαμαρίκογλου Αναστασία
ΕΟΥ 

Σγός (Ο) Ντίνος ΕυστάΕπιτελής ΓΕΑ
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ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ (0-6 ΜΗΝΩΝ)

Προσθήκη 2 στο Παράρτημα «Β» της .Φ.831/ΑΔ.743/Σ.395/16 Μαρ 16/Α/ΑΠ ΑΚΤΙΟΥ

Α/Α ΗΜΕΡΑ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

1
ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΗΜΕΡΕΣ

4 γεύματα των 240ml  (120 ml σκόνη διαλυμένη στα 120 ml νερό) έκαστο με
Γάλα 1ης βρεφικής ηλικίας (0-6 μηνών) έτοιμο προς πόση

α. Με μέριμνα του αναδόχου να
τοποθετηθεί υποδομή για την παροχή του

γάλακτος (κουτιά συσκευασίας
-βραστήρες) εντός του χώρου της

Υπηρεσίας.

β. Να τηρείται ποσότητα 100 φακελ.
χαμομήλι σε απόθεμα για τα βρέφη.  

                                                                                              

Ακριβές Αντίγραφο
Σγος (Ο) Κοτσαμαρίκογλου Αναστασία

ΕΟΥ 
Ακριβές Αντίγραφο
  Μαρία Νταλάκου
     Μ.Υ. Δ΄Βαθμού
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ΣΥΣΣΊΤΙΟ ΓΙΑ ΒΡΈΦΗ (6-12 ΜΗΝΏΝ)

Προσθήκη 3 στο Παραρτημα «Γ» της ΑΔ.Φ.831/ΑΔ.743/Σ.395/16 Μαρ 16/Α/ΑΠ ΑΚΤΙΟΥ

ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΔΕΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

Όμοιο με το γενικό συσσίτιο
με  προσθήκη  γάλακτος
εβαπορέ  240  ml πλήρες
3,5%  περιεκτικότητα  σε
λίπος  σε  κάθε  γεύμα
αφαιρουμένου του χυμού 

Όμοιο με το γενικό συσσίτιο
αλεσμένο με  προσθήκη
γάλακτος  εβαπορέ  240  ml
πλήρες 3,5% περιεκτικότητα
σε λίπος σε κάθε γεύμα

Όμοιο  με  το  γενικό  συσσίτιο
αλεσμένο με  προσθήκη
γάλακτος  εβαπορέ  240  ml
πλήρες  3,5%  περιεκτικότητα
σε λίπος σε κάθε γεύμα

α.  Το  γεύμα  και  το  δείπνο  να
συνοδεύεται από Άρτο 250 gr ή
Ένα (1) Αρτίδιο 80 gr.

β. Το φρούτο εποχής θα πρέπει
να είναι 100-120 gr

γ.  Κατά  τις  ημέρες  πρόβλεψης
ομελέτας  σε γεύμα/  δείπνο,  να
αλέθεται  το  έτερο  γεύμα  της
ίδιας ημέρας. 

δ.  Όλες  οι  ποσότητες
υπολογίζονται στο μισό 

ε.  Ημερήσιο  σιτηρέσιο  είναι
περίπου 1300 (+/-100Kcal).

Ακριβές Αντίγραφο
Σγος (Ο) Κοτσαμαρίκογλου Αναστασία

ΕΟΥ 
Ακριβές Αντίγραφο
  Μαρία Νταλάκου
     Μ.Υ. Δ΄Βαθμού
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ΣΥΣΣΊΤΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΆ (1 ΩΣ 12 ΕΤΏΝ)

προσθήκη 4 στο Παράρτημα «Γ» της ΑΔ.Φ.831/ΑΔ.743/Σ.395/16 Μαρ 16/Α/ΑΠ ΑΚΤΙΟΥ

Α/
Α

ΗΜΕΡ
Α

ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΔΕΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

1η και 3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

1
Δευτέρ

α

Γάλα εβαπορέ 240
ml 1,5%

περιεκτικότητα σε
λίπος 

Κρουασάν 75 - 85
gr

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

Μακαρόνια 250 gr  με κόκκινη
σάλτσα

Τυρί Φέτα 50 gr 

Ατομικός χυμός 250 ml

Πατάτες Φούρνου 250 gr

Τυρί Φέτα 50 gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος 

α.  Το γεύμα και το  δείπνο να
συνοδεύεται από Άρτο  250 gr
ή Ένα (1) Αρτίδιο 80 gr.

β.  Το  φρούτο  εποχής  θα
πρέπει να είναι 100-120 gr.

γ. Οι ελιές είναι 20-30 gr

δ.  Όλες  οι  ποσότητες
αναφέρονται  σε  έτοιμα  προς
βρώση γεύματα.

ε.  Ημερήσιο  σιτηρέσιο  είναι
2400

(+/- 100Kcal) θερμίδων

2 Τρίτη Γάλα εβαπορέ 240
ml 1,5%

περιεκτικότητα σε
λίπος

Κρουασάν 75 - 85
gr

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

Φακόρυζο 300 gr

Τυρί Φέτα 50 gr

Ατομικός χυμός 250 ml

Αρακάς με πατάτες 300 gr
(συνολικά)

Τυρί Φέτα 50 gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος 
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3
Τετάρτ

η

Γάλα εβαπορέ 240
ml 1,5%

περιεκτικότητα σε
λίπος 

Κρουασάν 75 - 85
gr

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

Κοτόπουλο 250-300gr

με Ρύζι 100gr

Ατομικός χυμός 250 ml

Μακαρόνια 250 gr  με κόκκινη
σάλτσα

Τυρί Φέτα 50 gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος 

4. Πέμπτη

Γάλα εβαπορέ 240
ml 1,5%

περιεκτικότητα σε
λίπος Κρουασάν 75

- 85 gr

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

Πουρές  300 gr με κόκκινη
σάλτσα               

Τυρί Φέτα 50 gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Ατομικός χυμός 250 ml

Ομελέτα (3 αβγά κατ’ άτομο) με
Πατάτες 150 gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος 

5. Παρασ
κευή

Γάλα εβαπορέ 240
ml 1,5%

περιεκτικότητα σε
λίπος 

Κρουασάν 75 - 85
gr

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

Φασολάκια λαδερά με πατάτες
300 gr. (συνολικά)

Τυρί φέτα 50 gr 

Ατομικός χυμός 250 ml

Ομελέτα (3 αβγά κατ’ άτομο) με
Πατάτες 150 gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος 
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6.
Σάββατ

ο

Γάλα εβαπορέ 240
ml 1,5%

περιεκτικότητα σε
λίπος Κρουασάν 75

- 85 gr

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

Φασολάδα 300 gr , Ελιές 

Ατομικός χυμός 250 ml

Ρύζι 250 gr με κόκκινη σάλτσα
Τυρί φέτα 50 gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής Γάλα
εβαπορέ 240 ml 1,5%

περιεκτικότητα σε λίπος 

7.
Κυριακ

ή

Γάλα εβαπορέ 240
ml 1,5%

περιεκτικότητα σε
λίπος 

Κρουασάν 75 - 85
gr

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

Μοσχάρι 150 gr με

Μακαρόνια 250 gr

Ατομικός χυμός 250 ml

Πατάτες Φούρνου 250 gr

Τυρί Φέτα 50 gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος 

2η και 4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

8. Δευτέρ
α

Γάλα εβαπορέ 240
ml 1,5%

περιεκτικότητα σε
λίπος 

Κρουασάν 75 - 85
gr

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

Μακαρόνια 250 gr

με κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ατομικός χυμός 250 ml

Πουρές 300gr με κόκκινη
σάλτσα               Τυρί Φέτα 50

gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος 
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9. Τρίτη

Γάλα εβαπορέ 240
ml 1,5%

περιεκτικότητα σε
λίπος 

Κρουασάν 75 - 85
gr

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

Σπανακόρυζο 300 gr
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ατομικός χυμός 250 ml

Ομελέτα (3 αβγά κατ’ άτομο) με
Πατάτες 150 gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος 

10.
Τετάρτ

η

Γάλα εβαπορέ 240
ml 1,5%

περιεκτικότητα σε
λίπος 

Κρουασάν 75 - 85
gr

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

Μακαρόνια 250 gr

με κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ατομικός χυμός 250 ml

Αρακάς με πατάτες 300 gr
(συνολικά)

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος 

11. Πέμπτη Γάλα εβαπορέ 240
ml 1,5%

περιεκτικότητα σε
λίπος 

Κρουασάν 75 - 85
gr

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

Κοτόπουλο 250 gr – 300 gr

Μακαρόνια 150 gr

Ατομικός χυμός 250 ml

Πατάτες Φούρνου 250 gr

Τυρί Φέτα 50 gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος 
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12.
Παρασ
κευή

Γάλα εβαπορέ 240
ml 1,5%

περιεκτικότητα σε
λίπος 

Κρουασάν 75 - 85
gr

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

Φακές 300 gr
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ατομικός χυμός 250 ml

Φασολάκια λαδερά με πατάτες
300 gr. (συνολικά)

Ένα (1) φρούτο εποχής

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος 

13.
Σάββατ

ο

Γάλα εβαπορέ 240
ml 1,5%

περιεκτικότητα σε
λίπος

 Κρουασάν 75 - 85
gr

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

Φασολάδα 300 gr , Ελιές 

Ατομικός χυμός 250 ml

Ρύζι 150 gr με κόκκινη σάλτσα

Τυρί Φέτα 50 gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος 

14.
Κυριακ

ή

Γάλα εβαπορέ 240
ml 1,5%

περιεκτικότητα σε
λίπος Κρουασάν 75

- 85 gr

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

Μοσχάρι Κοκκινιστό 200-250
gr

Με Ρύζι 150gr

Ατομικός χυμός 250 ml

Πατάτες Φούρνου 250 gr

Τυρί Φέτα 50 gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος 

Ακριβές Αντίγραφο
  Μαρία Νταλάκου
     Μ.Υ. Δ΄Βαθμούκριβές Αντίγραφο

Σγος (Ο) Κοτσαμαρίκογλου Αναστασία
ΕΟΥ 
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ΣΥΣΣΊΤΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟΎΣ

Προσθήκη 5 στο Παράρτημα «Γ» της ΑΔ.Φ.831/ΑΔ.743/Σ.395/16 Μαρ 16/Α/ΑΠ ΑΚΤΙΟΥ

Α/
Α

ΗΜΕΡ
Α

ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΔΕΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

1η και 3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

1
Δευτέρ

α

Γάλα  εβαπορέ  240
ml 1,5%
περιεκτικότητα  σε
λίπος,  Αρτίδιο  80
gr

Μακαρόνια 250 gr  με κόκκινη
σάλτσα

Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-
120 gr

Πατάτες Φούρνου 250 gr

Τυρί Φέτα 50 gr

α.  Tο  δείπνο  να  συνοδεύεται
από ένα (1) Αρτίδιο 80 gr.

β. Οι ελιές είναι 20-30 gr

γ.  Όλες  οι  ποσότητες
αναφέρονται  σε  έτοιμα  προς
βρώση γεύματα.

δ.  Ημερήσιο  σιτηρέσιο  είναι
1800

(+/- 100Kcal) 
2 Τρίτη Γάλα εβαπορέ 240 

ml 1,5% 
περιεκτικότητα σε 
λίπος, Αρτίδιο  80 
gr

Φακόρυζο 300 gr

Τυρί Φέτα 50 gr

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-
120 gr

Αρακάς με πατάτες 300 gr
(συνολικά)

Τυρί Φέτα 50 gr
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3
Τετάρτ

η

Γάλα εβαπορέ 240 
ml 1,5% 
περιεκτικότητα σε 
λίπος, Αρτίδιο  80 
gr

Κοτόπουλο 250-300gr

με Ρύζι 100gr

       Ένα (1) Πράσινο Μήλο
100-120 gr

Μακαρόνια 250 gr  με κόκκινη
σάλτσα

Τυρί Φέτα 50 gr

4. Πέμπτη

Γάλα εβαπορέ 240 
ml 1,5% 
περιεκτικότητα σε 
λίπος, Αρτίδιο  80 
gr

Πουρές  300 gr με κόκκινη
σάλτσα               Τυρί Φέτα 50

gr

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-
120 gr

Ομελέτα (3 αβγά κατ’ άτομο) με
Πατάτες 150 gr

5.
Παρασ
κευή

Γάλα εβαπορέ 240 
ml 1,5% 
περιεκτικότητα σε 
λίπος, Αρτίδιο  80 
gr

Φασολάκια λαδερά με πατάτες
300 gr. (συνολικά)

Τυρί φέτα 50 gr ,

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-
120 gr

Ομελέτα (3 αβγά κατ’ άτομο) με
Πατάτες 150 gr

6. Σάββατ
ο

Γάλα εβαπορέ 240 
ml 1,5% 
περιεκτικότητα σε 
λίπος, Αρτίδιο  80 
gr

Φασολάδα 300 gr , Ελιές

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-
120 gr

Ρύζι 250 gr με κόκκινη σάλτσα
Τυρί φέτα 50 gr
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7.
Κυριακ

ή

Γάλα εβαπορέ 240 
ml 1,5% 
περιεκτικότητα σε 
λίπος, Αρτίδιο  80 
gr

Μοσχάρι 150 gr με

Μακαρόνια 250 gr

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-
120 gr

Πατάτες Φούρνου 250 gr

Τυρί Φέτα 50 gr

2η και 4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

8.
Δευτέρ

α

Γάλα εβαπορέ 240 
ml 1,5% 
περιεκτικότητα σε 
λίπος, Αρτίδιο  80 
gr

Μακαρόνια 250 gr

με κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-
120 gr

Πουρές 300gr με κόκκινη
σάλτσα               Τυρί Φέτα 50

gr

9. Τρίτη

Γάλα εβαπορέ 240 
ml 1,5% 
περιεκτικότητα σε 
λίπος, Αρτίδιο  80 
gr

Σπανακόρυζο 300 gr
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-
120 gr

Ομελέτα (3 αβγά κατ’ άτομο) με
Πατάτες 150 gr

10. Τετάρτ
η

Γάλα εβαπορέ 240 
ml 1,5% 
περιεκτικότητα σε 
λίπος, Αρτίδιο  80 
gr

Μακαρόνια 250 gr

με κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-
120 gr

Αρακάς με πατάτες 300 gr
(συνολικά)
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11. Πέμπτη

Γάλα εβαπορέ 240 
ml 1,5% 
περιεκτικότητα σε 
λίπος, Αρτίδιο  80 
gr

Κοτόπουλο 250 gr – 300 gr

Μακαρόνια 150 gr

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-
120 gr

Πατάτες Φούρνου 250 gr

Τυρί Φέτα 50 gr

12.
Παρασ
κευή

Γάλα εβαπορέ 240 
ml 1,5% 
περιεκτικότητα σε 
λίπος, Αρτίδιο  80 
gr

Φακές 300 gr
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-
120 gr

Φασολάκια λαδερά με πατάτες
300 gr. (συνολικά)

13.
Σάββατ

ο

Γάλα εβαπορέ 240 
ml 1,5% 
περιεκτικότητα σε 
λίπος, Αρτίδιο  80 
gr

Φασολάδα 300 gr , Ελιές 

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-
120 gr

Ρύζι 150 gr με κόκκινη σάλτσα

Τυρί Φέτα 50 gr

14.
Κυριακ

ή

Γάλα εβαπορέ 240 
ml 1,5% 
περιεκτικότητα σε 
λίπος, Αρτίδιο  80 
gr

Μοσχάρι Κοκκινιστό 200-250
gr

Με Ρύζι 150gr

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-
120 gr

Πατάτες Φούρνου 250 gr

Τυρί Φέτα 50 gr

Ακριβές Αντίγραφο

Σγος (Ο) Κοτσαμαρίκογλου Αναστασία
ΕΟΥ 

Ακριβές Αντίγραφο
  Μαρία Νταλάκου
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     Μ.Υ. Δ΄Βαθμούκριβές Αντίγραφο

ΣΥΣΣΊΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΆΛΩΤΕΣ ΟΜΆΔΕΣ (ΈΓΚΥΟΙ, ΘΗΛΆΖΟΥΣΕΣ ΚΤΛ)

προσθήκη 6 στο Παράρτημα «Γ» της ΑΔ.Φ.831/ΑΔ.743/Σ.395/16 Μαρ 16/Α/ΑΠ ΑΚΤΙΟΥ

ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΔΕΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

Όμοιο  με  το  γενικό
συσσίτιο,  με  προσθήκη
γάλακτος  εβαπορέ  240
ml πλήρες  3,5%
περιεκτικότητα  σε  λίπος
σε κάθε γεύμα 

Όμοιο  με  το  γενικό
συσσίτιο,  με  προσθήκη
γάλακτος  εβαπορέ  240
ml πλήρες  3,5%
περιεκτικότητα  σε  λίπος
σε κάθε γεύμα 

Όμοιο  με  το  γενικό
συσσίτιο,  με  προσθήκη
γάλακτος  εβαπορέ  240
ml πλήρες  3,5%
περιεκτικότητα  σε  λίπος
σε κάθε γεύμα 

α.  Το  γεύμα  και  το  δείπνο  να
συνοδεύεται από Άρτο  250 gr ή Ένα
(1) Αρτίδιο 80 gr.

β. Το φρούτο εποχής θα πρέπει να
είναι 100-120 gr

γ. Ημερήσιο σιτηρέσιο είναι περίπου
2600 (+/-100Kcal.

Ακριβές Αντίγραφο
Σγος (Ο) Κοτσαμαρίκογλου Αναστασία

ΕΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
  Μαρία Νταλάκου
     Μ.Υ. Δ΄Βαθμούκριβές Αντίγραφο
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 ΠΟΛΕΜΙΚΗ  ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΚΤΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΟΥ)
16 Μαρ 16

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» στη
Φ.831/743/Σ.395

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ «Δ»
ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο.  …../16
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ………………………………………………

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ : ………………….
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ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΚΤΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΗΛ. :  26820 45040-45041

                         ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ………./16

ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ     :   ……………… €

Για την ανάδειξη Παρόχου Υπηρεσιών Σίτισης του Κέντρου Νέας Δομή Φιλοξενίας 
Προσφύγων/Μεταναστών στην Περιοχή ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

Στο  Άκτιο  σήμερα  ………………………………..στα  Γραφεία  του  Α/Απ  Ακτίου  οι
υπογεγραμμένοι : …………………………………. Δκτής της ….    , ως εκπρόσωπος της
ΠΑ,  σύμφωνα  με  την  υπ΄  αριθμ.  Φ.831/ΑΔ………/Σ………../…………  Κατακυρωτική
Απόφαση  του  Α.ΑΠ  ΑΚΤΙΟΥ  και  η  εταιρεία  «…………………………..»  ΑΦΜ
………………….  που  εκπροσωπείται  από  τον
………………………………………………… ……………………………………… με Α.Δ.Τ
…………………………, Οδός ………………, αριθμ.  ..,  ………… Τηλ.  ……………… –
FAX. ……………, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των συμβαλλομένων
με την εκτεθείσα ιδιότητά του την ανάθεση στο δεύτερο, καλούμενο στο εξής “Πάροχο”
των υπηρεσιών όπως αναφέρονται λεπτομερώς παρακάτω.
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Άρθρο 1  ο

Γενικοί Όροι

1. Οποιαδήποτε  διαφορά  που  αφορά  στην  ερμηνεία  και  στην  εκτέλεση
σύμβασης ή παραγγελίας των προμηθευτών της Π.Α λύεται, εφόσον από την κείμενη
νομοθεσία προβλέπεται τέτοια προσφυγή, από το δικαστήριο της περιοχής διενέργειας
του διαγωνισμού, εφαρμοζομένου του Ελληνικού Δικαίου. 

2. Τα  κάθε  είδους,  δικαιώματα  του  Δημοσίου ή  των  Νομικών Προσώπων
Δημοσίου  Δικαίου  των  Ε.Δ  των  Οργανισμών   και  γενικά  των  εκμεταλλεύσεων  των
Ενόπλων Δυνάμεων,  εξαιτίας της μη συμμόρφωσης του προμηθευτή με τους όρους
συμφωνιών και τη σύμβαση  εισπράττονται από όσα ο προμηθευτής  έχει να λαμβάνει
από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο και σε περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν
σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί εισπράξεως Δημοσίων εσόδων.

3. Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξήσεις
των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π που λαμβάνονται από οποιαδήποτε
Αρχή και  δεν  ευθύνεται  ούτε  αποδέχεται  οποιαδήποτε  επίδραση επί  της  ποιότητας,
τιμής και χρόνου παράδοσης των ειδών. 

4. Η  παρούσα  διέπεται  από  τις  διατάξεις  των  Ν.4270/14,  Ν.  4368/16,
συμπληρωματικώς δε και με τις διατάξεις του Πδτος 118/07.

5. Η  οριστική  ποιοτική  και  ποσοτική  παραλαβή  του  αντικειμένου  της
Σύμβασης από την Επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβής, δεν απαλλάσσει τον παρόχου
από την ευθύνη της ποιότητας των προϊόντων που παρέδωσε.

Άρθρο 2  ο   

Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου – Κρατήσεις

1. Το  αντικείμενο  της  παρούσας  σύμβασης  αφορά  στην  παροχή  υπηρεσιών
σίτισης στο Κέντρο Ανοικτής Δομής Προσωρινής Υποδομής και Φιλοξενίας Προσφύγων και
Μεταναστών στο Στρατόπεδο «ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗ» στη Φιλιππιάδα, ως εξής:

Α/Α
ΕΚΤΙΜ.

ΑΡΙΘΜ.ΑΤΟΜΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜ
ΧΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΡΟΎΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ
ΑΞΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΠΤΩΣΗ

Σ

Τιμή
Συσσιτίου
ημερησίως

Σύνολο
(€)

1. 1000 30 ΗΜΕΡΕΣ 5,87

Προϋπολογισθείσα αξία μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

2. Στις  παραπάνω  τιμές  περιλαμβάνονται  οι  βαρύνουσες  τον  οικονομικό
φορέα κρατήσεις ποσοστού 6,2476 %.
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3. Η δαπάνη απαλλάσσεται κρατήσεων υπέρ ασφαλιστικών ταμείων.

4. Κατά  την  εξόφληση  του  παρόχου  θα  γίνεται  παρακράτηση  Φόρου
Εισοδήματος 8% για την παροχή υπηρεσιών, επί της καθαρής συμβατικής αξίας του
αντικειμένου (της συμβατικής αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση των κρατήσεων
παρ.2 του παρόντος).

Άρθρο 3  ο   
Πληρωμή – Δικαιολογητικά

1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από τη Δημόσιο Στρατιωτικό ταμείο
της Λάρισας με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού Εντάλματος (ΤΧΕ) στον αριθμό του
τραπεζικού  λογαριασμού  του  (IBAN),  το  αργότερο  σε  τριάντα  (30)  ημέρες  μετά  τη
σύνταξη του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των υλικών,
αφού προσκομισθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

2. Η πληρωμή των παρεχομένων υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται ανα
εβδομάδα, με την τιμολόγηση αυτών,  στο όνομα του δικαιούχου, υπό τον όρο ότι η
παράδοση του συσσιτίου θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Σύμβαση και
με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών του άρθρου 35 του Π.Δ. 118/2007
και για το αναλογούν ποσό, μέσω του οικείου ΕΛΔΑ. Τα έξοδα μεταφοράς των ειδών
στην έδρα παράδοσης βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει
την πρώτη εργάσιμη μέρα κάθε εβδομάδας, τα σχετικά με τις παρασχεθείσες υπηρεσίες
της προηγούμενης, τιμολόγια και λοιπά δικαιολογητικά πληρωμής που τον αφορούν,
στον Αρμόδιο Φορέα της Υπηρεσίας. 

3. Δύναται  η  τμηματική  εξόφληση  του  αναδόχου  κατόπιν  αιτήματος  και
εφόσον συγκεντρωθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

4. Η πληρωμή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο ανωτέρω άρθρο, θα γίνεται
με την εξόφληση στο 100% της συμβατικής αξίας των παρασχεθέντων υπηρεσιών που
πραγματοποιήθηκαν, μετά την οριστική παραλαβή (άρθρο 35 παρ. 1α ΠΔ 118/2007)
και  υπό  τον  όρο  ότι  δεν  συντρέχει  περίπτωση  παραλαβής  τους  με  έκπτωση  ή
περίπτωση  επιβολής  προστίμων  ή  άλλων  οικονομικών  κυρώσεων  εις  βάρος  του
αναδόχου

5. Τα απαιτούμενα για την πληρωμή του αναδόχου δικαιολογητικά, είναι τα
ακόλουθα:

α. Τιμολόγιο του αναδόχου.

β. Πιστοποιητικό  φορολογικής  ενημερότητας  για  είσπραξη  χρημάτων
από το Δημόσιο. 

γ. Πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  κατά  περίπτωση  αρχή,
από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της κοινοποίησης της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης ο υποψήφιος προμηθευτής είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής).

δ. Πρωτόκολλο  Παραλαβής  μερίδων  φαγητού  από  την  αρμόδια
επιτροπή της Υπηρεσίας.
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6. Εφόσον  παραγγελθεί  και  διατεθεί  μέρος  ημερήσιας  μερίδας  δηλαδή
πρωινό, γεύμα ή δείπνο η πληρωμή θα είναι το 20%, 40% ή 40% αντίστοιχα της τιμής
του αναδόχου με την οποία έχει υπογραφεί η εκτελεστική σύμβαση.

7. Εφόσον  χορηγηθεί  προκαταβολή,  η  Υπηρεσία  θα  μεριμνήσει  για  το
συμψηφισμό του ποσού με τις απαιτήσεις του αναδόχου, σύμφωνα με τα ισχύοντα.

8. Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται:

α. Κατά  το  χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από  την  αποστολή  του
σχετικού χρηματικού εντάλματος  πληρωμής στον  αρμόδιο Επίτροπο του  Ελεγκτικού
Συνεδρίου και μέχρι τη θεώρηση αυτού.

β. Κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων.

γ. Στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του
Π.Δ. 118/07. 

δ. Επίσης, δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής
που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων
δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές
προδιαγραφές κ.λ.π.).

9. Ο ΦΠΑ επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει την αναθέτουσα Αρχή.

10. Η προμήθεια υπόκειται στις διατάξεις του Ν.4152/2013 «Προσαρμογή της
Ελληνικής  Νομοθεσίας  στην  οδηγία  2011/07  της  16ης Φεβρουαρίου  2011  για  την
καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων  πληρωμών  στις  εμπορικές  συναλλαγές»  και  σε
περίπτωση  καθυστέρησης  πληρωμής  πλέον  των  τριάντα  (30)  ημερών,  η  Υπηρεσία
καθίσταται  υπερήμερη  και  το  οφειλόμενο  ποσό  καταβάλλεται  έντοκα,  χωρίς  να
απαιτείται όχληση, με επιτόκιο αναφοράς για το πρώτο εξάμηνο του σχετικού έτους, το
επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιανουαρίου του εν λόγω έτους και για το δεύτερο εξάμηνο του
σχετικού έτους, το επιτόκιο που ίσχυε την 1η Ιουλίου του εν λόγω έτους.

11. Ο προμηθευτής βαρύνεται με νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες έχουν ως εξής:

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας Ανάλυση Ποσοστών Κρατήσεων

Υπέρ ΜΤΑ 4 %

Υπέρ ΕΛΟΑ 2 %

Υπέρ Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ)
0,10%

Χαρτόσημο 0,123%

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου 0,0246%

Σύνολο 6,2476%
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12. Καμία  επιπλέον  χρέωση  δεν  θα  γίνεται  δεκτή  πέραν  αυτών  που
προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη 

Άρθρο 4  ο   

Κήρυξη Προμηθευτή ως Εκπτώτου

1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε
να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή
ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει απ' αυτήν, με
απόφαση  της  αναθέτουσας  Αρχής,  ύστερα  από  την  κλήση  του  για  την  παροχή
εξηγήσεων και μετά από την γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

2. Σε  περίπτωση  παράβασης  των  όρων  της  εκτελεστικής  σύμβασης,
επιβάλλονται  στον  ανάδοχο,  κατόπιν  σχετικής  εισήγησης  και  απόφασης  της
Αναθέτουσας Αρχής, οι παρακάτω κυρώσεις :

α. Πρώτη φορά, έγγραφη σύσταση.

β. Δεύτερη φορά, πρόστιμο 2.000 Ευρώ.

γ. Τρίτη φορά, πρόστιμο 4.000 Ευρώ.

δ. Τέταρτη φορά, πρόστιμο 6.000 Ευρώ.

ε. Για επόμενες φορές, εφόσον παρουσιαστούν και κατά την κρίση της
Αναθέτουσας Αρχής και με την επιφύλαξη των καθοριζομένων στο Ν. 4235/14:

(1) Θα  επιβάλλεται  πρόστιμο  με  προσαύξηση  του  αμέσως
προηγούμενου προστίμου, σε ποσοστό που θα καθορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή.

(2) Κήρυξη του προμηθευτού, ως έκπτωτου.

3. O  ανάδοχος  θα  κηρύττεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  στις  παρακάτω
περιπτώσεις:

α. Μετά από επιβολή 3 προστίμων εντός ενός (1) μηνός.

β. Μετά  από  επιβολή  5  προστίμων  εντός  ενός  (1)  τριμήνου,  κατά
περίπτωση.

4. Οι  καταστάσεις  και  γεγονότα  που  συνιστούν  παράβαση  των  όρων της
σύμβασης αποτελούν ενδεικτικά οι κατωτέρω περιπτώσεις:

α. Επαναλαμβανόμενης έλλειψης γευμάτων.

β. Άρνησης  αντικατάστασης  των  γευμάτων  τα  οποία  δεν
ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν μακροσκοπικής ή μικροσκοπικής
εξέτασης.
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γ. Επαναλαμβανόμενης  απαίτησης  της  Αναθέτουσας  Αρχής  για
αντικατάσταση  των  γευμάτων  λόγω  ακαταλληλότητας,  η  οποία  καταδεικνύει  μη
συμμόρφωση του αναδόχου.

δ. Μη  ύπαρξης  συνθηκών  προβλεπομένης  καθαριότητος  –  υγιεινής,
τόσο κατά την παρασκευή, όσο και κατά τη συσκευασία, μεταφορά και διάθεση των
γευμάτων.

ε. Μη συμμόρφωσης του  ανάδοχο  στην  έγγραφη υπόδειξη,  η  οποία
καταδεικνύει μη τήρηση των υποχρεώσεών του κατά την υλοποίηση του έργου.

στ. Μη  τακτοποίησης  παρατηρήσεων  δευτερεύουσας  σημασίας,  που
θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τα γεύματα και για τις οποίες έχει ενημερωθεί να επιλύσει
εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

5. Όσον αφορά στα  προβληματικά σε ποιότητα  προϊόντα  και  γεύματα,  τα
οποία είναι επιβλαβή και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία,  ή είναι
ακατάλληλα  για  ανθρώπινη  κατανάλωση,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Κώδικα
Τροφίμων  και  Ποτών   και  της  κείμενης  Νομοθεσίας  πλέον  των  ανωτέρω  γίνεται
παράλληλη  ενημέρωση του ΕΦΕΤ.

6. Ο  ανάδοχος  δεν  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση  ή  την
ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον:

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή οι υπηρεσίες δεν παραδόθηκαν με
ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής.

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

7. Στον  ανάδοχο  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  την  κατακύρωση,  την
ανάθεση ή τη σύμβαση, επιβάλλονται με απόφαση της αναθέτουσας Αρχής, ύστερα
από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου  οργάνου,  το  οποίο  υποχρεωτικά  καλεί  τον
ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που
προβλέπονται κατ’ αναλογία στο άρθρο 34 παράγραφο 5 του ΠΔ 118/2007.

8. Για  την  επιβολή των  ανωτέρω ποινικών ρητρών λαμβάνεται  υπόψη  το
πρωτόκολλο της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής

9. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται, με παρακράτηση από το λαβείν του
αναδόχου ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

10. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, το πρόστιμο επιβάλλεται αναλογικά
σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

11. Σε  περίπτωση  διαφωνίας  του  αναδόχου  με  τις  επιβληθείσες  κυρώσεις,
αυτός  μπορεί  να  ασκήσει  προσφυγή  κατά  τη  διαδικασία  και  τις  προϋποθέσεις  του
άρθρου 15 παρ. 5 του ΠΔ 118/2007. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η αναθέτουσα
Αρχή,  ύστερα από  γνωμοδότηση  του  αρμοδίου οργάνου.  Η εν  λόγω απόφαση  δεν
επιδέχεται σύμφωνα με τη διάταξη αυτή προσβολή με άλλη, οποιασδήποτε φύσεως,
διοικητική προσφυγή.
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12. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο ΠΔ 118/2007, ο Ανάδοχος
ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της Αναθέτουσας Αρχής
από την μη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης.

13. Ο ανάδοχος που επικαλείται  ανωτέρα βία υποχρεούται,  μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία,
να  αναφέρει  εγγράφως  αυτά  και  να  προσκομίσει  στην  Υπηρεσία  τα  απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία. 

Άρθρο 5  ο

Τεχνικές Προδιαγραφές – Παροχή Εγγυήσεων κ.λ.π

1. Η παροχή υπηρεσιών  ………………………………. θα γίνει με βάση τους
όρους της Διακήρυξης ως το Παράρτημα «Α» της παρούσας. 

2. Εργοστάσιο Παραγωγής - Παρασκευής:  ………………………………. 

3. Ο ανάδοχος παρέχει όλες τις εγγυήσεις ως και κάθε άλλη υποχρέωση που
αναλαμβάνει  με  την  προσφορά του,  ως το  Παράρτημα «Β» της  παρούσας.  Επίσης
αποδέχεται  τους  όρους  συμφωνιών  της  διακήρυξης  του  διαγωνισμού  01/16,  ως  το
Παράρτημα «Α.» της παρούσας.

4. Εγγύηση:  Ο  Ανάδοχος  ……………….κατέθεσε  την  υπ’  αριθμ.
………………/………-20… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ισχύος
έως ……………………, ποσού ……………, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της
συμβατικής αξίας. 

Άρθρο 6ο
Παρακολούθηση - Παραλαβή

1. Η  παρακολούθηση  και  παραλαβή  των  παρεχόμενων  υπηρεσιών  θα
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης .

2. Τα πρωτόκολλα ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, συντάσσονται από
την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής που θα συγκροτηθεί με μέριμνα της Αναθέτουσας
Αρχής  και  σε  περίπτωση  αποκλίσεων  από  τα  καθοριζόμενα  στη  σύμβαση,  αυτά
υποβάλλονται για έγκριση στην Αναθέτουσα Αρχή μετά σχετικών εισηγήσεων.

3. Έργο  της  Επιτροπής  Παραλαβής  θα  είναι  η  παρακολούθηση  των
παρεχόμενων υπηρεσιών, η παραλαβή, η σύνταξη σχετικών πρωτοκόλλων ποιοτικής
και ποσοτικής παραλαβής και η υποβολή αυτών στην αρμόδια υπηρεσία πληρωμής
που θα ορίζεται κάθε φορά. Η επιτροπή δια του προέδρου της δύναται να αλληλογραφεί
σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή απευθείας με τον ανάδοχο για θέματα που σχετίζονται
με τις διαδικασίες του έργου

4. Σε  κάθε  περίπτωση  και  σε  οποιαδήποτε  σημείο  της  εξέλιξης  των
διαδικασιών παροχής των υπηρεσιών σίτισης, εάν η Επιτροπή Παραλαβής διαπιστώνει
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μη συμμορφώσεις με τους όρους της Σύμβασης και τις τιθέμενες απαιτήσεις, ενημερώνει
εγγράφως τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να προβεί σε διορθωτικές ενέργειες και
να  αναφέρει  αυτές  στην  Επιτροπή  Παραλαβής  και  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  εντός
τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από τη γνωστοποίηση των σχετικών ευρημάτων. Οι
διορθωτικές  ενέργειες,  εντός  του  προαναφερόμενου  χρονικού  διαστήματος
συσχετίζονται αποκλειστικά με τον υφιστάμενο σχεδιασμό υλοποίησης των υπηρεσιών
σίτισης και όχι με την αλλαγή γευμάτων.

5. Εφ'  όσον  διαπιστωθεί  διατήρηση  των  μη  συμμορφώσεων  και  μετά  τις
διορθωτικές  ενέργειες  του  Αναδόχου,  τότε  η  Επιτροπή  Παραλαβής  συντάσσει
πρωτόκολλο απόρριψης, το οποίο υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή.

Άρθρο 7  ο

Ορισμοί

1. Για τις ανάγκες της παρούσης λαμβάνονται υπόψη και ισχύουν οι ορισμοί
του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004, των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού
(ΕΚ) 178/2002, καθώς και οι διατάξεις του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄/32/2014).

2. Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί :

α. Ασφάλεια  Τροφίμων  ως  η  κατάσταση  του  τροφίμου  που  δεν
προκαλεί  βλάβη  στην  υγεία του  καταναλωτή  όταν  το  τρόφιμο παρασκευάζεται  και/ή
καταναλώνεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση.

β. Αλυσίδα Τροφίμων ως η ακολουθία των σταδίων και των λειτουργιών
παραγωγής,  επεξεργασίας,  διανομής,  αποθήκευσης και χειρισμού ενός  τροφίμου και
των συστατικών του, από την πρωτογενή παραγωγή έως την κατανάλωση.

γ. Επιχείρηση Τροφίμων ως ο Οργανισμός της Αλυσίδας Τροφίμων που
ασχολούνται με την παραγωγή ζωοτροφών, την πρωτογενή παραγωγή, τη μεταποίηση,
τη μεταφορά, την αποθήκευση μέχρι τη  λιανική πώληση και διάθεση των Τροφίμων
στον  καταναλωτή.  Στις  επιχειρήσεις  συμπεριλαμβάνονται  οι  Οργανισμοί  παροχής
υπηρεσιών,  οι  υπεργολάβοι  και  οι  προμηθευτές  των  ως  άνω  επιχειρήσεων  π.χ
εξοπλισμού, συσκευασίας, καθαριστικών, προσθέτων και συστατικών.

δ. Εγκατάσταση ως η κάθε μονάδα μίας επιχείρησης.

ε. Προμηθευτής ως η επιχείρηση οιασδήποτε νομικής και οργανωτικής
μορφής  που  βρίσκεται  ένα  στάδιο  πριν  τον  υποψήφιο  Ανάδοχο  στην  αλυσίδα
Τροφίμων.

Άρθρο 8  ο   
Υποχρεώσεις Αναδόχου

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής
νομοθεσίας,  δηλαδή,  την  καταβολή  των  νομίμων  αποδοχών,  οι  οποίες  σε  καμία
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περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την ισχύουσα, γι’
αυτόν,  κάθε  φορά  νομοθεσία,  την  τήρηση  του  νόμιμου  ωραρίου,  την  ασφαλιστική
κάλυψη, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λπ. 

2. Ο  Ανάδοχος  θα  είναι  πλήρως  και  αποκλειστικά  μόνος  υπεύθυνος  για
οποιαδήποτε  εργασία  εκτελείται  από  προσωπικό  του,  που  θα  ασχοληθούν  ή  θα
παράσχουν  οποιεσδήποτε  υπηρεσίες  σε  σχέση  με  το  έργο.  Σε  περίπτωση
οποιασδήποτε  παράβασης  ή  ζημίας  που  προκληθεί  σε  τρίτους  υποχρεούται  μόνος
αυτός προς αποκατάστασή της.

3. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά
του  προσωπικού,  καθώς επίσης  και  των  προμηθευτών  του,  που  θα διαθέτουν  την
απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις
απαιτήσεις  του  έργου,  υπόσχεται  δε  και  βεβαιώνει  ότι  θα  επιδεικνύουν  πνεύμα
συνεργασίας  κατά  τις  επαφές  τους  με  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  και  τα  στελέχη  της
Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων.

4. Ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  ενεργεί  με  επιμέλεια  και  φροντίδα,  ώστε  να
εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με
το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής.

5. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας
και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά
ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων των περιοχών που θα παράσχει
της  υπηρεσίες  σίτισης,  του  προσωπικού  των  περιοχών  ή  τρίτων  και  για  την
αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημιάς που είναι δυνατόν να προξενήσει κατά ή
επ’  ευκαιρία της  εκτέλεσης  του  έργου από  τον  Ανάδοχο  ή  τους  υπεργολάβους  του
εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του εξοπλισμού του.

6. Ο  Ανάδοχος  σε  περίπτωση  παράβασης  οποιουδήποτε  όρου  της
Σύμβασης, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική και
αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν
προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης.

7. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από
τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του Έργου. Η Αναθέτουσα
Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. Από την εκτέλεση
του  της  σύμβασης  καμία  έννομη  σχέση  δεν  δημιουργείται  μεταξύ  της  Αναθέτουσας
Αρχής και του προσωπικού του Αναδόχου που ασχολείται  με το έργο. 

8. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που
αποτελούν την Ένωση/ Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα
έναντι  της  Αναθέτουσα  Αρχή  για  την  εκπλήρωση  όλων  των  απορρεουσών  από  τη
παρούσα  υποχρεώσεών  τους.  Τυχόν  υφιστάμενες  μεταξύ  τους  συμφωνίες  περί
κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε
καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσα Αρχή ως λόγος
απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των
άλλων Μελών για την ολοκλήρωση του Έργου.
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9. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος
της  Ένωσης/  Κοινοπραξίας  δεν  μπορεί  να  ανταποκριθεί  στις  υποχρεώσεις  του  ως
μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της παρούσας, τότε εάν οι
συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/
Κοινοπραξίας,  η  παρούσα εξακολουθεί να υφίσταται  ως έχει  και  να παράγει  όλα τα
έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους. Η δυνατότητα εκπλήρωσης των
συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα Μέλη θα εξετασθεί από την Αναθέτουσα Αρχή
η  οποία  και  θα  αποφασίσει  σχετικά.  Εάν  η  Αναθέτουσα  Αρχή  αποφασίσει  ότι  τα
εναπομείναντα Μέλη δεν επαρκούν να εκπληρώσουν τους όρους της Σύμβασης τότε
αυτά  οφείλουν να  ορίσουν αντικαταστάτη  με  προσόντα  αντίστοιχα του  Μέλους που
αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού. O αντικαταστάτης ωστόσο, πρέπει να
εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

10. Επιπλέον, ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης από την ΠΑ και εν
γένει από το ελληνικό Δημόσιο σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν
παραδοθεί  μέρος  ή  το  σύνολο  της  συμβατικής  ποσότητα  (μη  προσέλευση  ή
έκτακτη αναχώρηση τμήματος ή και του συνόλου των προσφύγων στο Κέντρο
Φιλοξενίας¸ κατανάλωση λιγότερων μερίδων κλπ).

Άρθρο   9  ο

Υπεργολαβίες

1. Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της
Αναθέτουσας  Αρχής,  να  αναθέτει  οποιοδήποτε  μέρος  ή  σύνολο  του  έργου
υπεργολαβικά σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο,  το  οποίο δεν έχει δηλωθεί στην
προσφορά του.

2. Σε  περίπτωση,  κατά  την  υλοποίηση  της  εκτελεστικής  σύμβασης,
αποδεδειγμένης  διακοπής  της  συνεργασίας  του  αναδόχου  με
υπεργολάβο/υπεργολάβους,  που  έχει  συμπεριλάβει  στην  προσφορά,  ο  ανάδοχος
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και η
σύμβαση  θα  συνεχίζεται  από  τον  ανάδοχο  ή  από  νέο  συνεργάτη/υπεργολάβο
συνεπικουρούμενο από πιθανά νέους συνεργάτες / υπεργολάβους με σκοπό την πλήρη
υλοποίησή της, μετά από προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας Αρχής. Για
την αντικατάσταση του Υπεργολάβου και προκειμένου να δοθεί η σύμφωνη γνώμη της
αναθέτουσας Αρχής, θα πρέπει να αποδείξει ο Ανάδοχος ότι στο πρόσωπο του νέου
υπεργολάβου  συντρέχουν  όλες  εκείνες  οι  προϋποθέσεις  με  τις  οποίες  ο  αρχικός
υπεργολάβος κρίθηκε κατάλληλος.

3. Σε  κάθε  περίπτωση,  την  πλήρη  ευθύνη  για  την  ολοκλήρωση  της
σύμβασης φέρει αποκλειστικά ο Ανάδοχος.

Άρθρο   10  ο

Αλλαγή Στοιχείων Προμηθευτή

1. Σε  περίπτωση  διακοπής  της  συνεργασίας  του  αναδόχου  με
συνεργαζόμενους προμηθευτές που θα δηλώσει στην τεχνική προφορά του θα πρέπει η
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Αναθέτουσα Αρχή να ενημερώνεται εγγράφως εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.

2. Σε περίπτωση συνεργασίας του αναδόχου με νέο προμηθευτή, ο πρώτος
θα πρέπει  να ενημερώσει την  Αναθέτουσα Αρχή ένα (1)  μήνα πριν την  έναρξη της
προμήθειας αγαθών από το νέο προμηθευτή.

3. Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή συνεργαζόμενου προμηθευτή, θα πρέπει να
γίνεται χωρίς να διακόπτεται η τροφοδοσία – λειτουργία σίτισης και χωρίς να τίθεται σε
κίνδυνο η Ασφάλεια των Τροφίμων.

Άρθρο   11  ο

Εκχωρήσεις Δικαιωμάτων

Απαγορεύεται  η  εκχώρηση των  συμβατικών υποχρεώσεων και  δικαιωμάτων
από τον Ανάδοχο σε τρίτους πλην του δικαιώματος είσπραξης συμβατικού τιμήματος, το
οποίο μπορεί να εκχωρείται σε αναγνωρισμένο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα μετά από
τεκμηριωμένο βάσει συμφωνητικού αίτημα του προμηθευτή προς την αναθέτουσα Αρχή
και σχετική απόφαση - έγκρισή της.

Άρθρο   12  ο

Εμπιστευτικότητα

1. Ο Ανάδοχος,  καθ'  όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης,  οφείλει να
τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε  φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε
αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του έργου που θα αναλάβει.

2. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του
αναδόχου.  Ο ανάδοχος  δεν  δικαιούται  να  χρησιμοποιήσει  κάποιες  από  τις  εν  λόγω
πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του
υποχρεώσεων  και  να  γνωστοποιεί  κάποιες  από  τις  εν  λόγω  πληροφορίες  σε
οποιονδήποτε  άλλον,  τρίτο  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο,  εκτός  όσων  βρίσκονται  σε
άμεση  ή  έμμεση  επαγγελματική  εξάρτηση  από  τον  ανάδοχο  κατά  την  εκτέλεση  της
σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να
γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των
συμβατικών του υποχρεώσεων.

3. Σε περίπτωση παράβασης των ορίων του παρόντος  άρθρου,  η  αναθέτουσα
Αρχή δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζημίας της.

Άρθρο   13  ο

Τροποποίηση Όρων Σύμβασης

1. Τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης επιτρέπεται μόνο σε επαρκώς
αιτιολογημένες περιπτώσεις και εφόσον τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν προς
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τούτο, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και σχετική απόφαση
της αναθέτουσας Αρχής.

2. Για αλλαγές ως προς το προσωπικό και τα μέσα του αναδόχου, απαιτείται
απλώς έγγραφη ενημέρωση της αναθέτουσας Αρχής για τις υφιστάμενες μεταβολές.

Άρθρο   14  ο

Επίλυση Διαφορών

1. Κάθε διαφορά που ανακύπτει κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και
αφορά στην εκτέλεση των όρων αυτών,  την  ερμηνεία τους και  την  καθ’  οιονδήποτε
τρόπο λύση τους, επιλύεται κατ’ αρχήν από την αναθέτουσα Αρχή, προς την οποία ο
Ανάδοχος  πρέπει  να  απευθύνει  σχετική  αίτηση.  Η  αναθέτουσα  Αρχή  εκδίδει
αιτιολογημένη  απόφασή  της  που  γνωστοποιείται  εγγράφως  στον  ενδιαφερόμενο  με
αποδεικτικό παραλαβής ή σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2672/98. Εάν η αναθέτουσα
Αρχή δεν εκδώσει απόφαση επί της αιτήσεως μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημέρα
υποβολής της ή αν ο προμηθευτής δεν αποδεχθεί την απόφασή της, τότε οποιοδήποτε
από τα μέρη δικαιούται να εισαγάγει την προς επίλυση διαφορά ενώπιον των αρμοδίων
δικαστηρίων.

2. Κάθε  διαφωνία  ή  διαφορά  που  θα  απορρέει  από  τη  σύμβαση  ή  θα
σχετίζεται  μ'  αυτήν  και  δεν  θα  ρυθμίζεται  κατά  τον  ανωτέρω  τρόπο,  θα  επιλύεται
αποκλειστικά από τα καθ' ύλη αρμόδια ελληνικά Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι
πάντοτε το Ελληνικό.

3. Για  ορισμένες  περιπτώσεις,  εφόσον  συμφωνούν  και  τα  δύο  μέρη,  είναι
δυνατή η προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύμφωνα
πάντα με την ελληνική νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν.

4. Αν  δεν  επέλθει  τέτοια  συμφωνία,  η  αρμοδιότητα  για  την  επίλυση  της
διαφοράς ανήκει στα ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του
παρόντος άρθρου.

Άρθρο   15  ο

Ολοκλήρωση Σύμβασης

1. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :

α. Παραλήφθηκε  οριστικά  ποσοτικά  και  ποιοτικά  η  ποσότητα  που
παραδόθηκε.

β. Έγινε  η  αποπληρωμή  του  συμβατικού  τιμήματος,  αφού
προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.

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.
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Γ Ε Ν Ι Κ Α

1. Άπαντες οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.

2. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.

3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός
κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.

4. Το  τελικό  ποσό  που  θα  ανέλθει  η  παρούσα  σύμβαση  λόγω  της
ιδιαιτερότητας  των  υπηρεσιών  σίτισης  που  συναρτώνται  από  το  πλήθος  των
προσφύγων και μεταναστών που καταφθάνουν στην εν λόγω περιοχή δεν μπορεί να
καθοριστεί εκ των προτέρων.

5. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να αυξομειώνει τον
αριθμό των σιτιζόμενων και κατά συνέπεια των ημερήσιων μερίδων ή/και  επιμέρους
γευμάτων,  σύμφωνα  με  τη  διαδικασία  του  άρθρου  5  του  Παραρτήματος  «Α»  της
παρούσας, χωρίς περαιτέρω αξιώσεις του αναδόχου.

6. Σε κάθε περίπτωση, το ανώτατο όριο παραμένει το ύψος της συμβατικής
ποσότητας και αξίας.

7. Επισημαίνεται  ότι  δύναται  το  χρονικό  διάστημα  των  παρεχόμενων
υπηρεσιών να υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες, εφόσον σιτίζονται λιγότερα άτομα των
1.000 ατόμων, μέχρι την πλήρη ανάλωση της συμβατικής ποσότητας.

8. Επιπλέον,  ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωσης από την ΠΑ και εν
γένει  από  το  ελληνικό  Δημόσιο  σε  περίπτωση  που  για  οποιοδήποτε  λόγο  δεν
παραδοθεί  μέρος  ή  το  σύνολο  της  συμβατικής  ποσότητα  (έκτακτη  αναχώρηση
προσφύγων, κατανάλωση λιγότερων μερίδων κλπ).

9. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς ή εάν ανακύψουν αντικρουόμενοι -
αντιφατικοί όροι της, λαμβάνονται υπ’ όψιν κατά σειρά η παρούσα, η σύμβαση, το ΠΔ
118/07, η Κατακύρωση, η Διακήρυξη, εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων
διατάξεων  του  Αστικού  Κώδικα  κατά  την  αριθμητική  σειρά  εμφάνισής  των  άρθρων-
Παραρτημάτων από τα οποία αποτελούνται
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10. Μετά  τα  παραπάνω συμφωνηθέντα  και  συνομολογηθέντα,  συντάχθηκε,
αναγνώσθηκε  και  βεβαιώθηκε  η  παρούσα,  υπογραφόμενη  νόμιμα  από  τους
συμβαλλομένους σε ….. αντίτυπα, εκ των οποίων λαμβάνουν ένα (1) η Υπηρεσία και
από ένα ο Ανάδοχος. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο                                                                                                   Ο

Σμχος (Ι) Νικ. Τσούτσουρας
Δκτης Α/Απ Ακτίου

Ακριβές Αντίγραφο
  Μαρία Νταλάκου

     Μ.Υ. Δ΄Βαθμούκριβές Αντίγραφο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α»: Διακήρυξη  υπ’  αριθμ.  01/16  (ΑΔΑΜ  Καταχώρησης  στο  ΚΗΜΔΗΣ
16REQ004011742)

«Β»: Προσφορά Αναδόχου (Τεχνική και Οικονομική)
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