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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ – ΠΡΟΚΛΗΗ 
Τπ’ Αξηζκ. 1/2016 

 
 αο γλσξίδεηαη όηη, ε 165 Μνίξα Πνιιαπιώλ Δθηνμεπηώλ (165 ΜΠΔΠ), 
ζύκθσλα κε ηα θαζνξηδόκελα ζηα (α) έσο (γ) ζρεηηθά, ζα πξνβεί ζηε δηελέξγεηα 
δηαγσληζκνύ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζίηηζεο (catering), ηηρ Ανοισηήρ Γομήρ 
Φιλοξενίαρ πποζθύγων/μεηαναζηών ζηη ΒΙ.ΠΔ Γπάμαρ, με ηη διαδικαζία 
ηηρ διαππαγμάηεςζηρ σωπίρ δημοζίεςζη πποκήπςξηρ διαγωνιζμού, κε 
ελζθξάγηζηεο έγγξαθεο πξνζθνξέο, γηα ηελ θάιπςε θαηεπείγνπζαο θαη 
απξόβιεπηεο αλάγθεο (κεηαλαζηεπηηθέο – πξνζθπγηθέο ξνέο), ιακβαλνκέλσλ 
ππόςε ησλ ιόγσλ εζληθήο αζθάιεηαο θαη δεκόζηαο ηάμεο, πνπ θαζηζηνύλ αδύλαηε 
ηελ ηήξεζε ησλ πξνζεζκηώλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο δηαγσληζκνύ 
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.  
 
 Ο δηαγσληζκόο, ζα δηελεξγεζεί από ηελ Δπηηξνπή Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ 
– Γηαπξαγκάηεπζεο, πνπ νξίζζεθε, κε ην (δ) όκνην, από ηνλ Αλώηεξν Γθηή 
Φξνπξάο Γξάκαο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ησλ Παξαξηεκάησλ «Α» θαη«Β» ηεο 
παξνύζεο (Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη). 
 
 Η ζύκβαζε ζα ζπλαθζεί ζύκθσλα κε ην πξνζρέδην ηνπ Παξαξηήκαηνο 
«Γ», κεηά από δηαηαγή θαηαθύξσζεο πνπ ζα εθδνζεί από ηελ 165 ΜΠΔΠ.  
 
 πλνπηηθά ζηνηρεία επί ηνπ δηαγσληζκνύ, όπσο παξαθάησ: 
 
 α. Αλαζέηνπζα αξρή: 
 
  Η 165 Μνίξα Πνιιαπιώλ Δθηνμεπηώλ. 
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 β. Δίδνο Γηαγσληζκνύ: Γηαγσληζκόο κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξα-
γκάηεπζεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 60/2007 θαη ηνπ ΠΓ 118/2007. 

 
 γ. Αληηθείκελν ηνπ Γηαγσληζκνύ: Παξνρή ππεξεζηώλ ζίηηζεο (catering), 
γηα ηελ θάιπςε θαηεπείγνπζαο θαη απξόβιεπηεο αλάγθεο (κεηαλαζηεπηηθέο – 
πξνζθπγηθέο  ξνέο)  ηεο Αλνηρηήο Γνκήο Φηινμελίαο πξνζθύγσλ/κεηαλαζηώλ ζηε 
ΒΙ.ΠΔ Γξάκαο. 
 
 δ. πλνιηθή  εθηηκώκελε αμία: Η εθηηκώκελε δαπάλε αλέξρεηαη  ζε 
εθαηόλ πέληε ρηιηάδεο θαη εμαθόζηα εμήληα επξώ (105.660,00 €) 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%, γηα  3  γεύκαηα  αλά  εκέξα, ρξνληθό 
δηάζηεκα 30 εκεξώλ θαη κε κέγηζην θόζηνο αλά άηνκν ηα πέληε επξώ θαη νγδόληα 
επηά ιεπηά (5,87 €), ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%. 
 
 ζη. Οη πνζόηεηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ εηδώλ, δύλαηαη λα απμεζνύλ έσο 
15% ή λα κεησζνύλ έσο 50% επί ησλ παξαπάλσ εθηηκώκελσλ πνζνηήησλ. ηελ 
πξνϋπνινγηδόκελε ηηκή έρεη γίλεη πξόβιεςε ρνξήγεζεο 1,5 ιίηξνπ εκθηαισκέλνπ 
λεξνύ αλά άηνκν θαη εκέξα. Δπίζεο, δεηείηαη ε θαηάζεζε νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 
ρσξίο ην θόζηνο δηάζεζεο εκθηαισκέλνπ λεξνύ, γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ε 
ρνξήγεζε απηνύ ζην πξνζσπηθό ηεο δνκήο, δελ απαηηείηαη.   
 
 ε. Γηεύζπλζε: γηα ηε ιήςε εγγξάθσλ ηνπ δηαγσληζκνύ θαη παξνρή 
πιεξνθνξηώλ, ηηο  εξγάζηκεο εκέξεο θαη ώξεο (07:00 – 14:30), από 165 ΜΠΔΠ/4ν 
Γξαθείν, ηξαηόπεδν «ΦΩΣΗΡΙΓΗ», Παλόξακα Γξάκαο, ηειέθσλν: 
2521021865 (εζσηεξηθό: 2112), email: 165mpep-1gr@army.gr.  
 
 δ. Υξνληθέο πξνζεζκίεο θαη ινηπέο ιεπηνκέξεηεο ηνπ δηαγσληζκνύ:  
 
  (1) Καηάζεζε θαθέισλ ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό ζηε 
δηεύζπλζε ηεο παξαγξάθνπ ε, από Γεπηέξα 11 Ινπι 16 (08:00 – 14:00) έσο 
Παξαζθεπή 15 Ινπι 16 (08:00 – 10:00). Κάζε θάθεινο ζπκκεηνρήο ζα 
πεξηιακβάλεη 3 ππνθαθέινπο κε ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, ηελ ηερληθή 
πξνζθνξά θαη ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά αληίζηνηρα. Η δηαδηθαζία δηεμαγσγήο 
ηνπ δηαγσληζκνύ θαζνξίδεηαη ζηνπο Γεληθνύο θαη Δηδηθνύο Όξνπο.  
 
  (2) Απνζθξάγηζε ησλ ππόςε θαθέισλ θαη έιεγρνο ησλ δηθαη-
νινγεηηθώλ ηε Γεπηέξα 18 Ινπι 16 θαη ώξα 09:00, ζηε Λέζρε Αμησκαηηθώλ 
Γξάκαο (ΛΑΦΓ). Σελ Σξίηε 19 Ινπι 16 θαη ώξα 09:00, ζηε ΛΑΦΓ ζα 
απνζθξαγηζζνύλ νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο κόλν ησλ ζπκκεηερόλησλ ησλ 
νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξνύλ ηνπο όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ.  
 
  (3) Σν πιήξεο ζώκα ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ έρεη αλαξ-
ηεζεί ζε ειεθηξνληθή (pdf) κνξθή ζηε δηαδηθηπαθή πύιε ηνπ «ΓΙΑΤΓΔΙΑ».  
 
 ε. Κξηηήξην θαηαθύξσζεο ζα απνηειέζεη ε πξνζθνξά ηεο ρακε-
ιόηεξεο ηηκήο.  
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 ζ. Η ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ ζα είλαη δηάξθεηαο 30 
εκεξώλ. 
 
 η. Οη δηαγσληδόκελνη νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, εγγπεηηθή επηζηνιή 
ζπκκεηνρήο, ύςνπο 1.704,19 €, πνπ θαιύπηεη πνζνζηό πεξίπνπ 2% επί ηεο 
εθηηκώκελεο δαπάλεο ρσξίο ΦΠΑ. Ο ζπκκεηέρσλ ζην δηαγσληζκό, ζην όλνκα ηνπ 
νπνίνπ ζα θαηαθπξσζεί ε παξνρή ππεξεζίαο, ππνρξενύηαη λα θαηαζέζεη 
εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ύςνπο  4.260,48 €, πνπ 
θαιύπηεη πνζνζηό πεξίπνπ 5% επί ηεο εθηηκώκελεο δαπάλεο ρσξίο ΦΠΑ. 
Λεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνύλ ζηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαζνξίδνληαη ζηνπο Γελη-
θνύο Όξνπο ηνπ δηαγσληζκνύ 
 

 ηα. Η πξνθήξπμε δελ έρεη δεκνζηεπζεί ζηνλ ειιεληθό Σύπν, ιόγσ ηνπ 
θαηεπείγνληνο. 
 

 Μεηά από ηα παξαπάλσ, ζαο απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα ηελ ππ’ αξηζκ. 
01/2016 διακήπςξη, πνπ αθνξά ζηνλ ππόςε δηαγσληζκό θαη παξαθαινύκε: 
 

 α. Σα Δπηκειεηήξηα λα κεξηκλήζνπλ ώζηε λα ιάβνπλ έγθαηξα γλώζε ηα 
κέιε ηνπο, κε ζθνπό ηελ όζν ην δπλαηό επξύηεξε ζπκκεηνρή ζ’ απηόλ θαη γηα ηελ 
ηνηρνθόιιεζε ηεο ζπλεκκέλεο αλαθνίλσζεο ζηνλ Πίλαθα Αλαθνηλώζεσλ ηνπο θαη 
ηελ απνζηνιή ησλ αληίζηνηρσλ δηθαηνινγεηηθώλ ζηε Γηεύζπλζή καο: 165 ΜΠΔΠ/4ν 
Γξαθείν, ηξαηόπεδν «ΦΩΣΗΡΙΓΗ», Παλόξακα Γξάκαο, ηειέθσλν: 25210 
21865 (εζσηεξηθό: 2112). 
 

 β. Σελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Γξάκαο (Σκήκα Δκπνξίνπ) θαη ην Γήκν 
Γξάκαο, γηα ηελ αλάξηεζε ηεο παξνύζεο ζηνπο ρώξνπο αλαθνηλώζεσλ θαη ηελ 
απνζηνιή ζε καο ηνπ απνδεηθηηθνύ ηνηρνθόιιεζεο. 
  
 γ. Σν ΓΔ/ΓΔΝΓΗ ζην νπνίν θνηλνπνηείηαη ε δηαθήξπμε (π.η.α.), 
παξαθαιείηαη γηα ηελ αλάξηεζή ηεο ζηελ ηζηνζειίδα www.army.gr 
 

 Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Αλζζηήο (ΠΒ) Γεώξγηνο Δπζηαζηάδεο, Γληήο 4νπ 
Γξαθείνπ/165 ΜΠΔΠ, ηει.: 2521021865 (εζση:2112), e-mail: 165mpep-
1gr@army.gr. 
 
                                                        Από ηε ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 
 Αλρεο (ΠΒ) Υξήζηνο Κνπθνπβέηζηνο  

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η  

  

Αλζζηήο (ΠΒ) Γεώξγηνο Δπζηαζηάδεο  

Γληήο 4νπ Γξαθείνπ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

«Α» Γεληθνί Όξνη γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ ίηηζεο Πξνζθύγσλ –Μεηαλαζηώλ  
 ζηελ Αλνηρηή Γνκή Φηινμελίαο ΒΙ.ΠΔ Γξάκαο. 

«Β» Δηδηθνί Όξνη, Σερληθή Πξνδηαγξαθή Παξερνκέλσλ Τπεξεζηώλ ίηηζεο Πξν- 
 ζθύγσλ – Μεηαλαζηώλ ζηελ Αλνηρηή Γνκή Φηινμελίαο ΒΙ.ΠΔ Γξάκαο. 

«Γ» Πξνζρέδην ύκβαζεο γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ ίηηζεο Πξνζθύγσλ– Με- 
 ηαλαζηώλ ζηελ Αλνηρηή Γνκή Φηινμελίαο ΒΙ.ΠΔ Γξάκαο. 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΔΝΩΗ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΔΛΛΑΓΟ,  Αθαδεκίαο 7, ΣΚ 10671,  

ηει.: 210-3387104, e-mail: keeuhcci@uhc.gr 

ΔΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ Γξάκαο, Λ. Λακπξηαλίδε 40, ΣΚ 66100, 

ηει..: 25210-22750,  e-mail: ccidrama@dramanet.gr  

Γήκνο Γξάκαο, Βεξκίνπ 2 & 1εο Ινπιίνπ, TK 66100, ηει.:25213-50600, e-mail: 

dhmos-dramas@dra.forthnet.gr  

Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 

ΓΔΔΘΑ/ΚΔΟΓΠ 

ΓΔ/ΓΤΓΜ – ΓΔΝΓΗ 

1ε ΣΡΑΣΙΑ/ΓΤΓΜ – ΓΠΒ/4ν ΔΓ – ΓΟΙ  

Γ’ /ΓΤΓΜ – ΓΟΙ 

Γ’/ΓΟΙ  

165 ΜΠΔΠ 
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ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΙΣΙΗ 
ΣΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΟΜΗ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ ΒΙ.ΠΔ ΓΡΑΜΑ 

                                   
Άπθπο 1ο 

Γικαιούμενοι ςμμεηοσήρ 
 
 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία, έρνπλ: 
 
  α. Σα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα (εκεδαπά ή αιινδαπά). 
  
  β. Οη ζπλεηαηξηζκνί. 
 
   γ.  Οη ελψζεηο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβάινπλ θνηλή πξνζθνξά.  
   
 2. Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμίεο, δελ ππνρξενχληαη λα ιακβάλνπλ 
νξηζκέλε λνκηθή κνξθή, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά. Η επηιεγείζα 
έλσζε ή θνηλνπξαμία, ππνρξενχηαη λα πξάμεη ηνχην, εάλ θαηαθπξσζεί ζε απηή ε 
ζχκβαζε, εθ’ φζνλ ε ιήςε νξηζκέλεο λνκηθήο κνξθήο είλαη αλαγθαία, γηα ηελ 
ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Η έλσζε πξνκεζεπηψλ, ππνβάιιεη θνηλή 
πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηέο 
πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο, εμνπζηνδνηεκέλν κε 
ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα 
πξνζδηνξίδεηαη, ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο, ηνπ θάζε κέινπο ηεο 
έλσζεο πξνκεζεπηψλ. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 7 ηνπ 
ΠΓ 118/07. 
 

Άπθπο 2ο 
Καηάπηιζη και Τποβολή Πποζθοπών 

 

          1. Οη πξνζθνξέο ζπληάζζνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα, ζχκθσλα κε 
ηα νξηδφκελα ζηα ζρεηηθά θαη ππνβάιινληαη ή απνζηέιινληαη απφ ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο, ζηελ Τπεξεζία πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, έγθαηξα θαη κέρξη 
ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα δηεμαγσγήο ηνπ, κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ζε 
δχν αληίγξαθα. Όια ηα αληίγξαθα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ πξνζθνξά θαη 
έρνπλ ζπληαρζεί ζε άιιε γιψζζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο 
ζηελ Διιεληθή γιψζζα. 
 
          2.    ην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ θαθέινπ θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη επθξηλψο: 
 
                     α. Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ». 
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                     β.    Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί  ηελ  
πξνκήζεηα. 
                   γ.       Ο αξηζκφο ηεο δηαδηθηπαθήο αλάξηεζεο. 
 
                   δ.       Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο. 
 
                   ε.        Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. 
 
           3.    Μέζα ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο, ηνπνζεηνχληαη φια ηα ζρεηηθά 
κε ηελ πξνζθνξά ζηνηρεία, σο εμήο: 
 
                   α. ε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, 
κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ», ηνπνζεηνχληαη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαη 
φια ηα δεηνχκελα, απφ ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο, θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο 
ηεο πξνζθνξάο, δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία. 
 
                   β. Σα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο (δηθαηνινγεηηθά, 
ππεχζπλεο δειψζεηο,  θ.ά., δεηνχκελα απφ ηνπο γεληθνχο θαη εηδηθνχο φξνπο θαη 
απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο), ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ 
ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ 
ΠΡΟΦΟΡΑ». ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη 
δπλαηφλ, ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε 
απηά ζπζθεπάδνληαη ηδηαίηεξα θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν, κε ηελ έλδεημε 
«ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
 
                    γ. Tα νηθνλνκηθά ζηνηρεία, επί πνηλή απνξξίςεσο, 
ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, επίζεο, κέζα ζηνλ θπξίσο 
θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 
 
          4.     Γελ απαηηείηαη θαηάζεζε δείγκαηνο. 
  
          5.   Οη θάθεινη δηθαηνινγεηηθψλ, ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο  πξνζθνξάο, 
ζα θέξνπλ θαη ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
 
          6.   ε πεξίπησζε ζπλππνβνιήο κε ηελ πξνζθνξά, ζηνηρείσλ θαη 
πιεξνθνξηψλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα, ε γλσζηνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνπο 
ζπλδηαγσληδφκελνπο, ζα έζηγε ηα έλλνκα ζπκθέξνληά ηνπο, ηφηε ν πξνζθέξσλ, 
νθείιεη λα ζεκεηψλεη επ’ απηψλ, ηελ έλδεημε «πιεξνθνξίεο εκπηζηεπηηθνχ 
ραξαθηήξα». ε αληίζεηε πεξίπησζε, ζα δχλαηαη λα ιακβάλνπλ γλψζε απηψλ ησλ 
πιεξνθνξηψλ νη ζπλδηαγσληδφκελνη. Η έλλνηα ηεο πιεξνθνξίαο εκπηζηεπηηθνχ 
ραξαθηήξα, αθνξά κφλνλ ηελ πξνζηαζία ηνπ απνξξήηνπ πνπ θαιχπηεη ηερληθά ή 
εκπνξηθά δεηήκαηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ. 
 
          7.   Οη πξνζθνξέο πξέπεη: 
 
                      α. Να κελ έρνπλ μπζίκαηα, ζβεζίκαηα, ππνζεκεηψζεηο ή 
πζηεξφγξαθα, κεζφζηηρα, παξεκβνιέο, θελά, ζπγθνπέο, ζπληκήζεηο, πξνζζήθεο, 
δηνξζψζεηο θ.ά., πνπ κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε ακθηβνιία φξνπο, ηηκέο ή ηελ 
ηαπηφηεηα ησλ πξνκεζεπηψλ. 
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                      β. Να αλαγξάθνπλ ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή, θαζαξά, νινγξάθσο 
θαη αξηζκεηηθά. 
 
                      γ. Να είλαη ζαθείο θαη πιήξεηο. 
 
         8. Σα έμνδα ησλ εθ ηνπ λφκνπ απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ αλ 
απαηηεζνχλ, βαξχλνπλ ηελ Τπεξεζία (άξζξν 77 Ν.4270/14). 
  

Άπθπο 3ο 
Υπόνορ Ιζσύορ Πποζθοπών 

 
         1. Οη πξνζθνξέο, ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο πξνκεζεπηέο, απφ ηελ 
επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, 
γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο θαη θαη΄ ειάρηζην κέρξη 
ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ζχκβαζεο, θαζψο θαη γηα ηνλ ρξφλν πνπ 
απνδέρζεθαλ, εγγξάθσο, λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, ζχκθσλα κε ηα 
θαζνξηδφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 
         2. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ 
αλαθεξνκέλνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 
 
 3. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ 
ηνχην δεηεζεί απφ ηελ Τπεξεζία, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, θαη’ αλψηαην φξην γηα 
ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ην πξνβιεπφκελν απφ ηε δηαθήξπμε. Μεηά ηε ιήμε θαη 
ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 
απνηειέζκαηα ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθά καηαηψλνληαη, εθηφο εάλ ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα φηη ε ζπλέρηζε ηνπ 
δηαγσληζκνχ εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ 
δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιέμνπλ, είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, 
εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο 
ηεο πξνζθνξάο ηνπο, είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ηνπ 
δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο. 
 
 4. Η ηζρχο ησλ πξνζθνξψλ παξαηείλεηαη απηνδηθαίσο γηα φζν ρξνληθφ 
δηάζηεκα ελδερνκέλσο αλαζηαιεί ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ή εκπνδηζηεί ε 
πξφνδνο απηνχ, ζπλεπεία άζθεζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο ή ελδίθνπ κέζνπ ή 
βνεζήκαηνο θαηά πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηεο 
Τπεξεζίαο, πνπ αθνξνχλ ηνλ δηαγσληζκφ. ηελ πεξίπησζε απηή νη πξνζθέξνληεο 
ππνρξενχληαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ παξάηαζε, αληηζηνίρσο, ηεο ηζρχνο ηεο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο. 
 
 5. Η αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ αλάδνρν 
κπνξεί λα γίλεη θαη κεηά ηε ιήμε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηνλ δεζκεχεη φκσο 
κφλν εθφζνλ απηφο ην απνδερηεί.  
 
 6. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα λα απνζχξεη ηελ 
πξνζθνξά ηνπ ή κέξνο ηεο κεηά ηελ θαηάζεζή ηεο. ε πεξίπησζε πνπ ε 
πξνζθνξά ή κέξνο ηεο απνζπξζεί, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο 
θαη εηδηθφηεξα: 
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  α.    Έθπησζε θαη απψιεηα θάζε δηθαηψκαηνο γηα θαηαθχξσζε. 
 
  β.    Καηάπησζε ηεο Δγγχεζεο πκκεηνρήο ρσξίο άιιε δηαηχπσζε ή 
δηθαζηηθή ελέξγεηα. 
 

Άπθπο 4ο 

Ανηιπποζθοπέρ 
 
Γελ γίλνληαη δεθηέο αληηπξνζθνξέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο, απνξξίπηνληαη 
σο απαξάδεθηεο ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 

Άπθπο 5ο 

Πποζόνηα και Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ 
 

        1. Όζνη απφ ηνπο δηθαηνχκελνπο ζπκκεηνρήο ιάβνπλ κέξνο ζην 
δηαγσληζκφ, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα παξαθάησ: 
 
  Τποθάκελορ «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ» 
 
                     α. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, εθφζνλ ζπκκεηέρνπλ ζην 
δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπν, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία 
πεξί δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ/παξνρή ππεξεζηψλ. 
 
  β. Δγγχεζε ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ πνζνζηνχ 2%  (ζρεηηθφ 
άξζξν 13 ηνπ παξφληνο) ηεο πξνεθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο άλεπ ΦΠΑ 
χςνπο ρηιίσλ εθηαθνζίσλ ηεζζάξσλ επξψ θαη δέθα ελληά ιεπηψλ (1.704,19 €). 
 
                     γ. (1η Τπεύθςνη Γήλωζη): Τπεχζπλε δήισζε πνπ θαζνξίδεηαη 
ζην Ν.1599/86 (άξζξν 8 παξ.4), φπσο ηζρχεη ζήκεξα ζε ζπλδπαζκφ κε ηα 
θαζνξηδφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ/παξνρή 
ππεξεζηψλ, φπσο ηζρχεη ζήκεξα θαη ζηελ νπνία : 
 
                                 (1) Αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 
ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ. 
 
   (2) Να δειψλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο είλαη 
120 ημέπερ. 
 
   (3) Γειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο, δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην 
απφ ηα παξαθάησ αδηθήκαηα: 
 
                                            (α) πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο 
απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ. 
 
                                            (β)  Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην 
άξζξν 3 ηεο πξάμεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Ματνπ 1997 θαη ζην 
άξζξν 3 παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ . 
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                                       (γ)  Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 
ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 
Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ. 
 
                                            (δ) Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ, απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ 
πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο. 
 
                                             (ε)  Τπεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, 
ςεπδνξθία, δσξνδνθία θαη δφιηα ρξενθνπία. 
 
                                            (ζη)  ρεηηθά κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Αγνξαλνκηθνχ 
Κψδηθα, αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 
 
  δ. (2η Τπεύθςνη Γήλωζη): 
 
   Γειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο 
ηνπο: 
                                           
   (1) Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θή-ξπμεο 
πηψρεπζεο. 
  
   (2) Δίλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 
αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο 
ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Δπηπξνζζέησο, δειψλνληαη ζαθψο, νη 
αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη (κε 
νπνηαδήπνηε ζρέζε) ζηελ επηρείξεζε. 
 
   (3)       Δίλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ή αζθνχλ 
γεσξγηθφ ή θηελνηξνθηθφ επάγγεικα, θαηά πεξίπησζε. 
 
                              (4) Γελ ηεινχλ δελ ηειεί ππφ εθθαζάξηζε, παχζε 
εξγαζηψλ, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ, πξνπησρεπηηθή 
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη επίζεο φηη δελ έρεη θηλεζεί ελαληίνλ ηνπ δηαδηθαζία 
εθθαζάξηζεο, αλαγθαζηηθήο δηαρείξηζεο, πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, 
πξνπησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο εμπγίαλζεο (ή ζε πεξίπησζε αιινδαπψλ θπζηθψλ / 
λνκηθψλ πξνζψπσλ ζε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία) 
 
  ε. (3η Τπεύθςνη Γήλωζη): 
  
   Να δειψλεηαη φηη: 
 
             (1)   Αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη 
πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ ΠΓ 
118/07, φπσο αλαγξάθνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο θαη ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ ππφςε ΠΓ. 
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   (2) Απνδέρνληαη φινπο ηνπο φξνπο ησλ Σερληθψλ 
Πξνδηαγξαθψλ ηεο Τπεξεζίαο φπσο αλαιχνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ΡΗΣΑ θαη 
ΑΝΔΠΙΦΤΛΑΚΣΑ, θαζψο θαη ηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηεο δηαδηθαζίαο. 
 
                      ζη. 4η Τπεύθςνη Γήλωζη:  

   Οη ζπκκεηέρνληεο λα δειψλνπλ φηη: 

   (1) Γε ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζαλ άκεζν ή έκκεζν 
αληηπξφζσπν ηνπο, κφληκν ή ζε εθεδξεία Αμησκαηηθφ ησλ ηξηψλ θιάδσλ ησλ 
Δλφπισλ Γπλάκεσλ, εθφζνλ δελ έρεη παξέιζεη πεληαεηία απφ ηνλ ρξφλν 
απνζηξαηείαο ηνπο, ππαγνξεπκέλνπ απηνχ, απφ ηελ παξάγξαθν 12 ηνπ άξζξνπ 
66 ηνπ ΝΓ 1400/ 73. 

   (2) Γελ έρεη απνθιεηζζεί ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε δηαγσληζκφ. 

   (3) Η επηρείξεζε είλαη ζπλεπήο ζηελ εθπιήξσζε ηφζν ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηεο ππνρξεψζεσλ φζν θαη ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο ελ γέλεη πξνο ην 
δεκφζην ηνκέα. 

   (4) Γελ έρνπλ θάλεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο δειψζεηο θαηά 
ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

   (5) Έιαβαλ γλψζε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ 
ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ φπσο θαη ησλ δηαηάμεσλ πνπ δηέπνπλ ηνπο δεκφζηνπο 
δηαγσληζκνχο θαη ηνπο νπνίνπο ΑΠΟΓΔΥΟΝΣΑΙ πιήξσο θαη αλεπηθχιαθηα. ηελ 
πεξίπησζε πνπ ην πξνζθεξφκελν πιηθφ παξνπζηάδεη απνθιίζεηο ή δηαθνξν-
πνηήζεηο, απφ απηά πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ ηερληθή πξνδηαγξαθή ηεο 
Τπεξεζίαο, απηέο πξέπεη απαξαίηεηα λα αλαθέξνληαη κε ιεπηνκέξεηεο ζηελ πξν-
ζθνξά ησλ πξνκεζεπηψλ. 

   (6) Μέρξη ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ε 
επηρείξεζή ηνπ ππήξμε ζπλεπήο σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ή 
άιισλ λφκηκσλ ππνρξεψζεψλ ηεο έλαληη θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

   (7) Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ, γηα 
ηελ νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηδίσο ηεο αλαβνιήο ή ηεο 
αθχξσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή ηεο ππαλαρψξεζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

 δ. 5η Τπεύθςνη Γήλωζη (κφλν ζε πεξίπησζε ππεξγνιαβίαο) 
[δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 45 (παξ. 2 θαη 3) θαη 46 (παξ. 3 θαη 4) ηνπ ΠΓ 60/2007)]: 

  Έγγξαθε δέζκεπζε ηνπ ηξίηνπ, φηη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβα-ζεο, 
ζα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ ππνςεθίνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο ελψ ε κε έγθαηξε 
θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκφ 
ηνπ ππνςήθηνπ πξνκεζεπηή απφ ην δηαγσληζκφ θαη ηελ επηβνιή ησλ θπξψζεσλ 
ηνπ άξζξνπ 20 παξ. 2 ηνπ ΠΓ 118/07 

 ε. 6η Τπεύθςνη Γήλωζη (Καηαγσγή Πξνζθεξνκέλσλ Πξντφλησλ) 
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  Να δειψλνληαη νη εγθαηαζηάζεηο πξνπαξαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ 
πξντφληνο (ζπζζηηίνπ) πνπ πξνζθέξνληαη. 

  ζ. 7η Τπεύθςνη Γήλωζη:  

   Να δειψλεηαη ε κέζνδνο παξαζθεπήο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί.  

   [ηελ ππεχζπλε δήισζε ζα επηζπλάπηεη αιιεινγξαθία (θαηά 
ηελ θξίζε ηνπ), πξνθεηκέλνπ ε αξκφδηα επηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο λα πξνβεί ζε 
ζρεηηθφ έιεγρν θάιπςεο ησλ απαηηήζεσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηξνθίκσλ, 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζπκθσλίαο πιαίζην / εθηειεζηηθψλ ζπκβάζεσλ] 

 Τποθάκελορ «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» (αθνξνχλ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ 
ζίηηζεο). 

  η. Καηάινγν ησλ εξγαζηψλ πνπ έρνπλ εθηειεζζεί θαηά ηελ 
πξνεγνχκελε πεληαεηία, ζπλνδεπφκελν απφ πηζηνπνηεηηθά νξζήο εθηέιεζεο ησλ 
ζεκαληηθφηεξσλ εξγαζηψλ ή ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία αηφκσλ ηεο αξκφδηαο 
ππεξεζίαο πνπ δχλαληαη λα επηβεβαηψζνπλ ηελ νξζή εθηέιεζε. Σα πηζηνπνηεηηθά 
απηά αλαθέξνπλ ην πνζφ, ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηφπν εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη 
πξνζδηνξίδνπλ εάλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη 
εάλ πεξαηψζεθαλ θαλνληθά. Η αξκφδηα αξρή κπνξεί λα δηαβηβάδεη ηα 
πηζηνπνηεηηθά απηά απεπζείαο ζηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ηηο δηαδηθαζίεο. 

  ηα. Αλαθνξά ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ή ησλ ηερληθψλ 
ππεξεζηψλ, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είηε 
φρη, ηδίσο ησλ ππεπζχλσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα 
δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, εθείλσλ πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν εξγνιήπηεο 
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. 

  ηβ. Καηάζηαζε ηνπ ηερληθνχ πξνζσπηθνχ ηεο επηρείξεζεο, πνπ 
ζα αζρνιεζεί θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ ζπζζηηίνπ, θαηά εηδηθφηεηα, αλεμάξηεηα απφ 
ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηνπο κε ηελ επηρείξεζε, ηδίσο δε ησλ ππεπζχλσλ γηα ηνλ 
έιεγρν ηεο πνηφηεηαο. 

  ηγ. 8η Τπεύθςνη Γήλωζη: 

   Να δειψλεηαη: 

   (1) Όηη δχλαηαη λα ππνζηεί εμ αξρήο απφ ηελ Τπεξεζία 
πγεηνλνκηθφ έιεγρν ζηνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο παξαζθεπήο ησλ 
γεπκάησλ. 

   (2) Όηη δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ην 
ζθνπφ ηεο παξνρήο ζίηηζεο. 

   (3) Όηη ζα εμαζθαιίζεη ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ 
δηαηξνθήο, ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνπζεο θαλφλεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ, φπσο 
απηνί θαζνξίδνληαη ζην ΔΚ 852/04 θαη 853/04, ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ 
θαη θάζε άιιε ζπλαθή κε ην αληηθείκελν λνκνινγία 
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   (4) Όηη ε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζπζζηηίσλ ζα γίλεηαη κε 
θαηάιιεια νρήκαηα ή ινηπά κέζα, ηα νπνία, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζην 
φλνκά ηνπ, ζα δεισζνχλ θαη ζα δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο άδεηεο, αληίγξαθα ησλ 
νπνίσλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ. 

   (5) Όηη δηαζέηεη θσδηθφ αξηζκφ έγθξηζεο αδείαο ιεηηνπξγίαο 
εγθαηάζηαζεο ηνπ ΔΦΔΣ, εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηνλ ΔΚ 852/2004. 

   (6) Σα ζηνηρεία φισλ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε απηφλ 
πξνκεζεπηψλ. 

  ηδ. Τπεύθςνερ δηλώζειρ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ, κε απηφλ, 
πξνκεζεπηψλ, φηη κπνξνχλ λα ηνλ εθνδηάδνπλ κε επαξθείο πνζφηεηεο πξψησλ 
πιψλ/ππεξεζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζηελ παξνχζα, νη νπνίνη 
νθείινπλ λα έρνπλ αλάινγεο πηζηνπνηήζεηο πνηφηεηαο. 

  ηε. 9η Τπεύθςνη Γήλωζη: 

   Να δειψλεηαη φηη δηαζέηνπλ πηζηνπνηεηηθά ελ ηζρχ, 
εμαζθάιηζεο ζηαζεξήο πνηφηεηαο παξερφκελσλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ζε 
εθαξκνγή ησλ πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο πνπ εθδίδνληαη απφ επίζεκα 
γξαθεία πνηνηηθνχ ειέγρνπ ή αξκφδηεο Τπεξεζίεο, αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, 
πνπ λα βεβαηψλνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πιηθψλ, επαιεζεπφκελε κε 
παξαπνκπέο ζε νξηζκέλεο πξνδηαγξαθέο ή πξφηππα ησλ πξντφλησλ, φηαλ 
απαηηνχληαη απφ ηελ Τπεξεζία θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηελ θείκελε 
λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ/παξνρή ππεξεζηψλ, φπσο παξαθάησ: 

   (1) χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ θαηά 
ISO 22000 ζε ηζρχ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο.. 

   (2) χζηεκα Αλάιπζεο Κηλδχλσλ θαη Κξίζηκα εκεία 
Διέγρνπ (HACCP) ζην ηνκέα ηεο "καδηθήο εζηίαζεο", ζε ηζρχ θαζ φιε ηε δηάξθεηα 
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο.  

   (3) χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαηά ISO 9001 ζε ηζρχ 
θαζ φιε ηε δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο.  

   (4) χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηβαιινληηθήο Αζθάιεηαο θαηά 
ISO 14001 ζε ηζρχ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο.  

   (5) χζηεκα Γηαρείξηζεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ 
Δξγαζία θαηά OSHSAS 18001 ζε ηζρχ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ ζίηηζεο.  

(Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην πηζηνπνηεηηθφ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία 
αλαλέσζεο ν αλάδνρνο νθείιεη λα δειψζεη ππεχζπλα ηελ χπαξμε ζρεηηθήο 
αιιεινγξαθίαο πνπ ζα απνδεηθλχεη ηελ ηζρχ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 
δηάζηεκα) 
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  ηζη. Πηζηνπνίεζε θαηά HALAL ζε ηζρχ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε πνπ ην πηζην-
πνηεηηθφ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία αλαλέσζεο ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη 
ηε ζρεηηθή αιιεινγξαθία πνπ ζα απνδεηθλχεη ηελ ηζρχ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξν-
ληθφ δηάζηεκα (πξναηξεηηθά). H θαηάζεζή ηνπ δε ζπληζηά εληζρπηηθφ ή ζπλεθηηκψ-
κελν θξηηήξην, ε δε κε πξνζθφκηζή ηνπ δε ζπληζηά ιφγσ απνθιεηζκνχ. 

  ηδ. 10η Τπεύθςνη Γήλωζη: 

   (1) (Δθφζνλ παξαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ): Να 
δειψλεη ηελ/ηηο επηρεηξεκαηηθή/-έο κνλάδα/-εο ζηελ νπνία ζα παξαζθεπάδεη ηα 
πξνζθεξφκελα πξντφληα (ζπζζίηηα), θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο/ηνπο.  

   (2) (Δθφζνλ ΓΔΝ παξαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ):  

    (α) Να δειψλεη ηελ επηρεηξεκαηηθή/-έο κνλάδα/-εο, 
ζηελ/ζηηο νπνία/-εο ζα παξαζθεπαζζνχλ ηα πξνζθεξφκελα πξντφληα θαη ηνλ ηφπν 
εγθαηάζηαζήο ηεο/ηνπο.  

   (β) Να δειψλεη, φηη ε παξαζθεπή  ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο 
ζα γίλεη απφ ηελ επηρείξεζε ζηελ νπνία αλήθεη ή ε νπνία εθκεηαιιεχεηαη νιηθά ή 
κεξηθά ηε κνλάδα παξαζθεπήο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο εθπξφ-
ζσπνο ηεο επηρείξεζεο απηήο έρεη απνδερζεί έλαληί ηνπο ηελ εθηέιεζε ηεο 
ζπγθεθξηκέλεο πξνκήζεηαο, ζε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηή ππέξ 
ηνπ νπνίνπ έγηλε ε απνδνρή. 

  ηε. 11η Τπεύθςνη Γήλωζη: 

   (1) Η ζπζθεπαζία ηνπ θαγεηνχ ζα είλαη αηνκηθή θαη 
θαηάιιειε γηα ηνλ ζθνπφ ην νπνίν πξννξίδεηαη (άκεζε επαθή κε ηξνθή θαη 
αληνρή ζηελ αλαζέξκαλζε) ηελ δηαηήξεζε ηεο επηζπκεηήο 
ζεξκνθξαζίαο/πγξαζίαο θαηά ηελ ψξα ηεο δηάζεζεο γηα ηελ απνθπγή αιινηψζεσλ 
ή άιισλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζα ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα ησλ 
ζηηηδφκελσλ 

   (2) Σα γεχκαηα ζα πξέπεη λα 
παξαζθεπάδνληαη/ζπληεξνχληαη (φπνπ απαηηείηαη γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) θαη 
λα δηαλέκνληαη, κε θαηάιιειε κέζνδν, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη  νη ζπλζήθεο 
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηφζν θαηά ηελ παξαζθεπή ησλ γεπκάησλ, φζν θαη θαηά ηε 
ζπληήξεζε θαη ηε δηαλνκή/ παξάζεζε. 

  ηζ. 12η Τπεύθςνη Γήλωζη: 

   Να δειψλεηαη: 

   (1) Σν πξνζσπηθφ (αξηζκφο, εηδηθφηεηα, πξνυπεξεζία, 
βάξδηεο, ψξεο παξνρήο ππεξεζηψλ) πνπ ζα απαζρνιεζεί κε ην παξερφκελν έξγν. 

   (2) Η εθεδξηθή κνλάδα εγθαηάζηαζεο, ε νπνία ζα 
ελεξγνπνηεζεί ζε πεξίπησζε αδπλακίαο παξαγσγήο ή ζπκπιεξσκαηηθήο 
παξαγσγήο ηεο αξρηθήο κνλάδαο, ε νπνία πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηηο ίδηεο 
πξνυπνζέζεηο κε ηελ αξρηθή. 
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  ΤΠΟΦΑΚΔΛΟ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» 

  θ. Οηθνλνκηθή πξνζθνξά, φπσο αλαιχεηαη ζην άξζξν «7» 

 2. Η ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ πηζηνπνηεηηθψλ ηεο παξ. 1. ηζρχεη γηα 
ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία.  

 3. ε πεξίπησζε Κνηλνπξαμίαο ή Έλσζεο Δηαηξεηψλ πνπ ππνβάιινπλ 
θνηλή πξνζθνξά, ηα αλσηέξσ ζηνηρεία παξέρνληαη γηα θάζε κέινο πνπ ζπκκεηέρεη 
ζηελ Κνηλνπξαμία ή ηελ Έλσζε. 

Άπθπο 6ο  

Καηαγωγή ηων Πποζθεπομένων Τλικών 

 1. Όπσο εδάθηα 1ε, 1ζ, 1ηδ θαη 1ηε ηνπ Άξζξνπ 5.  

 2. Μεηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, θαη’ αξράο δελ επηηξέπεηαη ε αιιαγή 

ηεο έδξαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ παξαζθεπήο πνπ δειψζεθαλ κε ηελ πξνζθνξά θαη 

κε βάζε ηελ νπνία έγηλε ε θαηαθχξσζε. Μπνξεί λα εγθξηζεί κεηά απφ αηηηνινγε-

κέλν αίηεκα ηνπ πξνκεζεπηή/παξφρνπ ε αιιαγή ηεο ή ησλ εγθαηαζηάζεσλ  κε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα 

νξγάλνπ, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. 

Άπθπο 7ο  

Πποζθεπόμενερ Σιμέρ 

 1. Με ηελ πξνζθνξά, ε ηηκή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζίηηζεο, φπσο 

απηέο πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο, ζα αλαγξάθεηαη  νινγξά-

θσο θαη αξηζκεηηθψο, σο εμήο: 

  α. Σηκή εκεξήζηαο ζίηηζεο αηφκνπ (ππνινγηδφκελσλ θαη ησλ 3 γεπ-

κάησλ φπσο πξνβιέπνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

ππέξ ηξίησλ θξαηήζεσλ θαη θάζε άιιεο επηβάξπλζεο θαη θάζε είδνπο δαπάλεο, 

εθηφο απφ ην ΦΠΑ, κέρξη θαη ηελ παξάζεζε ησλ ζπζζηηίσλ ζην πξνζσπηθφ, εληφο 

ησλ ρψξσλ πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία επ’ σθειεία ηεο νπνίαο 

γίλεηαη ε δηαδηθαζία. 

  β. Πνζνζηφ ΦΠΑ επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο (ζε πεξίπησζε 

πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο ΦΠΑ, απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ Τπεξεζία). 

 2. Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο ζα πξέπεη λα δίδνληαη ζε επξψ. Πξνζθνξέο 

πνπ δελ δίλνπλ ηηο ηηκέο ζε επξψ ή πνπ θαζνξίδνπλ ζρέζε επξψ πξνο μέλν 

λφκηζκα, ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Η ηιμή θα είναι ζςνολική για ηα 

ηπία (3) γεύμαηα και γίνεηαι αποδεκηό όηι έσει καηανεμηθεί η ηιμή ζε 

αναλογία 20%, 40% και 40% για ηο ππωινό, ηο γεύμα και ηο δείπνο 

ανηίζηοισα. 
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 3. Η αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε επξψ, κπνξεί λα γίλεηαη κε δχν ή θαη 

πεξηζζφηεξα δεθαδηθά ςεθία (άλεπ νξίνπ), εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε ελδηάκε-

ζνπο ππνινγηζκνχο. Σν γεληθφ ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, 

πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη 

πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

 4. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθε-

ξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα, ε 

πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

 5. Πξνζθνξέο πνπ ζέηνπλ φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο ζα  απνξ-

ξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 

 6. Αλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε παξνρή ππεξεζηψλ ε πξνζθνξά θαίλεηαη 

αζπλήζηζηα ρακειή [άξζξν 52 Π.Γ. 60/2007 (Α΄-64)], ε αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ 

απνξξίςεη ηελ πξνζθνξά απηή, ζα δεηεί γξαπηψο δηεπθξηλίζεηο απφ ηνλ ππνςήθην 

αλάδνρν. Ωο αζπλήζηζηα ρακειή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζεσξείηαη εθείλε, ε νπνία 

είλαη κηθξφηεξε ηνπ 85% ηεο δηακέζνπ (median) ησλ απνδεθηψλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ. ηελ πεξίπησζε απηή ζα δεηείηαη έγγξαθε αηηηνιφγεζε ηεο 

αλάιπζεο ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκία ηεο κεζφδνπ 

παξνρήο ππεξεζίαο, ηηο επηιεγείζεο ηερληθέο ιχζεηο, ηηο εμαηξεηηθά επλντθέο 

ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα παξάζρεη ηελ ππεξεζία, ηελ 

πξσηνηππία ηεο πξνηεηλφκελεο ιχζεο). Δάλ θαη κεηά απφ ηελ παξνρή ηεο 

αλσηέξσ αηηηνιφγεζεο νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο θξηζνχλ σο ππεξβνιηθά ρακειέο, 

ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη. 

 7. Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε 

πξνκεζεπηέο/πάξνρνη ππνρξενχληαη λα  παξέρνπλ απηά. 

 8. Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο απνηειεί ε ρακειφηεξε ηηκή. 

 9. Η ζχγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ (ησλ 

νπνίσλ έρνπλ γίλεη απνδεθηά σο πξνο ηελ πιεξφηεηα, λνκηκφηεηα θαη θαλνληθφ-

ηεηα, ηα δηθαηνινγεηηθά πνηνηηθήο επηινγήο θαη ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο φπσο 

θαζνξίδνληαη ζηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο) ζα γίλεη επί ηεο πξνζθεξφκελεο 

ηηκήο ζηελ εκεξήζηα αηνκηθή κεξίδα πιήξνπο ζίηηζεο (πξσηλφ – γεχκα – δείπλν) 

άνες ΦΠΑ, αλά δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

  ΠΣ= 80% Υ (ΣΑ) + 20% Υ [(ΣΒο + ΣΒ1 + ΣΠ + ΣΓ + ΣΔ)/5],       φπνπ: 

ΠΣ:   Πξνζθεξφκελε Σηκή 

ΣΑ:   Σηκή αηνκηθήο κεξίδαο «Γεληθφ πζζίηην» (Πξνζζήθε «1/Β»)  

ΣΒν: Σηκή αηνκηθήο κεξίδαο «πζζίηην γηα βξέθε (0-6 κελψλ)» (Πξνζζήθε «2/Β»)  
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ΣΒ1: Σηκή αηνκηθήο κεξίδαο «πζζίηην γηα βξέθε (6-12 κελψλ)» (Πξνζζήθε«3/Β»)  

ΣΠ:   Σηκή αηνκηθήο κεξίδαο «πζζίηην γηα παηδηά (1-12 εηψλ)» (Πξνζζήθε «4/Β»)  

ΣΓ:   Σηκή αηνκηθήο κεξίδαο «πζζίηην γηα δηαβεηηθνχο» (Πξνζζήθε «5/Β»)  

ΣΔ:   Σηκή αηνκηθήο κεξίδαο «πζζίηην γηα επάισηεο νκάδεο (έγθπνη, ζειάδνπζεο 

θηι)» (Πξνζζήθε «6/Β»). 

 10.  ηιρ οικονομικέρ πποζθοπέρ να ςποβληθούν ξεσωπιζηά ηιμέρ με 

σοπήγηζη 1,5 λίηπος εμθιαλωμένος νεπού ανά άηομο και ημέπα και ηιμή 

άνες νεπού. 

Άπθπο 8ο  

Αποζθπάγιζη Πποζθοπών 

 1. Η επηηξνπή παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο απoζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη 

απφ ηε δηαθήξπμε. Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα. 

 2. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ επηηξνπή, κεηά ηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζηελ 

Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. Οη δηθαηνχκελνη πνπ παξεπξίζθνληαη 

ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηε-

ρφλησλ ζην δηαγσληζκφ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηερληθψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθν-

ξψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

 3. Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

  α. Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο. Μνλνγξάθνληαη απφ ηελ επηηξνπή, ε πξψηε θαη ε ηειεπηαία 

ζειίδα ηεο πξνζθνξάο ή ησλ ηκεκάησλ απηήο. ηα δηθαηνινγεηηθά, ζηελ ηερληθή 

πξνζθνξά θαη ζην θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο γίλεηαη κνλνγξαθή. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά γίλεηαη κνλνγξαθή κφλν ζηνλ 

εμσηεξηθφ ζθξαγηζκέλν ην θάθειν ζηνλ νπνίν πεξηέρεηαη θαη γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία 

ζην πξαθηηθφ απνζθξάγηζεο. 

  β. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη 

αιιά κεηά ηε επηζήκαλζε ηνπο κνλνγξάθνληαη, ηίζεηαη ζθξαγίδα απφ ηελ αξκφδηα 

επηηξνπή θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχληαη φινη καδί ζε ρσξηζηφ θάθειν, ν νπνίνο 

ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ηελ επηηξνπή θαη παξαδίδεηαη κε ηα άιια δηθαη-

νινγεηηθά θαη ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζηελ Τπεξεζία, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξα-

γηζζεί ηελ εκεξνκελία θαη ηελ ψξα πνπ ζα νξηζζεί αξκνδίσο. 
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  γ. Η επηζήκαλζε δχλαηαη λα πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκφ ηεο δηαδηθα-

ζίαο, ην ηειεπηαίν ζηνηρείν ηνπ έηνπο έθδνζήο ηεο θαη ηελ εκεξνκελία απνζθξά-

γηζεο θαη παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ησλ δηαγσληζκψλ. 

  δ. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ απνζθξαγίδνληαη κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ, ζε εκεξνκελία θαη ψξα 

πνπ ζα γλσζηνπνηεζεί ζε απηνχο πνπ έιαβαλ κέξνο ζην δηαγσληζκφ κε ζρεηηθή 

αλαθνίλσζε, πνπ ζα ηνπο απνζηαιεί. 

  ε. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο 

δελ θξίζεθαλ θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ απνδεθηέο, 

δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία. 

 4. Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε 

δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηερφ-

λησλ ζην δηαγσληζκφ, ησλ πξνζθνξψλ απηψλ, θαζψο επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ 

πξνζθέξζεθαλ. Σν παξαπάλσ δηθαίσκα δχλαηαη λα εμαζθεζεί κέρξη ηελ επνκέλε 

εξγάζηκε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηεο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, γηα ηελ 

άζθεζε ηπρφλ ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ. 

 5. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε κεηνδφηε, ην 

αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ πξνβαίλεη επίζεο 

ζηελ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 

παξφληνο, ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε. Όζνη 

δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία 

απνζθξάγηζεο ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κεηνδφηε, ιακβάλνπλ γλψζε 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, κέρξη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα ηεο 

δηελέξγεηαο ηεο απνζθξάγηζήο ηνπο. Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε 

ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη εκπξφζεζκα ζην αξκφδην φξγαλν 

παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

Άπθπο 9ο  

Αξιολόγηζη Πποζθοπών – Κπιηήπια Ανάθεζηρ 

 1. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα αλαθε-

ξφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ/παξνρή ππεξεζηψλ, 

νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο θαη νη Δηδηθνί Όξνη ηεο δηαδηθαζίαο. Η 

ηειηθή επηινγή ηνπ/ησλ πξνκεζεπηψλ κε ηε ρακειφηεξε ηηκή, γίλεηαη ηειηθά εθ ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ,  ησλ νπνίσλ νη πξνζθνξέο έρνπλ θξηζεί σο απνδεθηέο, κε 

βάζε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαδηθαζίαο. εκεηψλεηαη φηη 

επί ηεο αξρήο απαηηείηαη ρξεκαηνδνηηθή, νηθνλνκηθή θαη παξαγσγηθή – εκπνξηθή 

επάξθεηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην δηαγσληζκφ (παξ. 1/η ηνπ Άξζξνπ 11) . 
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 2. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ιζόηιμων πποζθοπών ή φηαλ ηειηθά 

γίλνληαη δεθηέο ηζφηηκεο πξνζθνξέο, ε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερίδεηαη κε 

ηε δηελέξγεηα πξνθνξηθήο δηαπξαγκάηεπζεο ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο κφλν 

κεηαμχ φζσλ ζπκκεηερφλησλ έρνπλ ππνβάιιεη ηζφηηκεο πξνζθνξέο. ηελ πεξί-

πησζε πνπ νη ηειεπηαίνη εκκέλνπλ ζηελ ηζφηηκε πξνζθνξά ηνπο, ηφηε ν αλαδεη-

ρζείο κεηνδφηεο πξνθχπηεη θαηφπηλ θιεξψζεσο ελψπηνλ φισλ ησλ ζπκκεηερφ-

λησλ θαη ησλ κειψλ ηεο επηηξνπήο, κε κέξηκλα ηνπ Πξνέδξνπ Γηελέξγεηαο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ.  

 3. Όηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε πξνζθνξά, 

δελ πξνζθνκίδεη, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 11 ηνπ παξφληνο θαη ζηνπο Eηδηθνχο Όξνπο, θαηά 

πεξίπησζε, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ πξνζθέξεη ηελ ακέζσο 

επφκελε πιένλ ρακειφηεξε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη 

έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά 

ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε 

πιένλ ρακειφηεξε ηηκή θαη νχησ θαζ΄ εμήο. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηέο 

δελ πξνζθνκίδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ αλσηέξσ 

δηαηάμεσλ, έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαη-

ηνχληαη απφ απηέο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη θαη δχλαηαη λα επαλαιεθζεί θαηά 

ηα θαζνξηδφκελα. 

 4. Όηαλ ν ζπκκεηέρσλ ππνβάιιεη ςεπδείο ή αλαθξηβείο ππεχζπλεο δειψ-

ζεηο ησλ άξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ παξφληνο ή ν ππφρξενο πξνο ηνχην πξνζθέξσλ δελ 

πξνζθνκίζεη εγθαίξσο θαη πξνζεθφλησο θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο έλα ε 

πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 11 

ηνπ παξφληνο θαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαηά πεξίπησζε, 

θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ. Δπίζεο θαηαπίπηεη 

ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ κεηνδφηε εθφζνλ απφ ηα  ππνβιε-

ζέληα δηθαηνινγεηηθά πξνθχπηεη φηη δελ πιεξνχληαη ηα ζηε δηαθήξπμε θαζνξηδφ-

κελα ειάρηζηα αλαγθαία φξηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ 

άξζξνπ 8α ηνπ ΠΓ 118/07 θαη εθφζνλ πξνβιέπνληαη απφ ηε δηαθήξπμε. 

Άπθπο 10ο  

Κπίζειρ Αποηελεζμάηων Γιαγωνιζμού 

 Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ 

φξγαλν, κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε 

ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε (έσο +15%) ή κηθξφηεξε (έσο -50%) 

πνζφηεηα. πκπιεξσκαηηθά, κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ κεηνδνηψλ κε ηζφηηκεο ή 

ηζνδχλακεο πξνζθνξέο, ν ηειηθφο κεηνδφηεο ζα πξνθχςεη κεηά απφ δηαπξαγκά-

ηεπζε κεηαμχ ησλ πξνζθεξφλησλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο, είηε ηελ καηαίσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φηαλ πξνθχπηνπλ ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο  
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πνπ ηελ επηβάιινπλ. Αλαιπηηθά φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί 

δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ/παξνρή ππεξεζηψλ. 

Άπθπο 11ο  

Γικαιολογηηικά Μειοδόηη 

 1. Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε, ενηόρ πποθεζμίαρ δύο (2) ημεπών απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, κε βεβαίσζε παξα-

ιαβήο ή ζχκθσλα κε ην Ν.2672/98 (Α΄290), νθείιεη λα ππνβάιεη, ζε ζθξαγηζκέλν 

θάθειν, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απνζθξαγίδνληαη θαη ειέγρνληαη 

θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8 παξ. 5 ηνπ παξφληνο: 

  α. Τπεύθςνη Γήλωζη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 

1599/1986:  

   (1) Να δειψλνληαη νη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο 

επηρείξεζεο. 

   (2) Να δειψλεηαη εάλ έρεη επηβιεζεί ζηνλ πξνκεζεπηή ε πνηλή 

ηνπ απνθιεηζκνχ απφ δηαγσληζκνχο, κε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα 18, 34 θαη 39 ηνπ ΠΓ 118/07.  

(Δάλ ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ επηβιήζεθε γηα νξηζκέλν ρξφλν, ην ζηνηρείν ηνχην 

ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, κφλν γηα ην ρξνληθφ απηφ 

δηάζηεκα). 

  β. Σνλ ηφπν εγθαηάζηαζεο ηεο επηρείξεζεο παξαζθεπήο ησλ γεπκά-

ησλ ν νπνίνο δχλαηαη λα ππνζηεί εμ αξρήο απφ ηελ Τπεξεζία πγεηνλνκηθφ έιεγρν.  

  γ. Σελ άδεηα ιεηηνπξγίαο γηα ην ζθνπφ ηεο παξνρήο ζίηηζεο. 

  δ. Σελ εμαζθάιηζε κεηαθνξάο ησλ πξντφλησλ δηαηξνθήο, ζχκθσλα 

κε ηνπο ηζρχνπζεο θαλφλεο πγηεηλήο ησλ ηξνθίκσλ, φπσο απηνί θαζνξίδνληαη ζην 

ΔΚ 852/04 θαη 853/04, ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ θαη θάζε άιιε ζπλαθή κε 

ην αληηθείκελν λνκνινγία. 

  ε. Σελ πηζηνπνίεζε θαηά ISO 22000/2005 θαη ISO 9001:2008 ή 

ηζνδχλακα. 

  ζη. Σε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ζπζζηηίσλ κε θαηάιιεια νρήκαηα ή 

ινηπά κέζα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα δεισζνχλ θαη λα δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

άδεηεο, αληίγξαθα ησλ νπνίσλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ. Οη νδεγνί απηψλ 

πξέπεη λα είλαη θάηνρνη ησλ απαηηνχκελσλ εγγξάθσλ νδήγεζεο γηα ηνλ αλάινγν 

ηχπν νρήκαηνο/κέζνπ. 
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  δ. Κσδηθφ αξηζκφ έγθξηζεο αδείαο ιεηηνπξγίαο εγθαηάζηαζεο ηνπ 

ΔΦΔΣ, εθφζνλ απαηηείηαη απφ ηνλ ΔΚ 852/2004. 

  ε. Λίζηα φισλ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ κε απηφλ πξνκεζεπηψλ. 

  ζ. Σν πξνζσπηθφ (αξηζκφο, εηδηθφηεηα, πξνυπεξεζία, βάξδηεο, ψξεο 

παξνρήο ππεξεζηψλ) πνπ ζα απαζρνιεζεί κε ην παξερφκελν έξγν. 

  η. Αποδείξειρ Φεπεγγςόηηηαρ, Υπημαηοπιζηωηικήρ και Οικονο-

μικήρ καηάζηαζηρ: 

   (1) Καηάιιειεο βεβαηψζεηο αλαγλσξηζκέλσλ πηζησηηθψλ 

ηδξπκάησλ γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα ηεο επηρείξεζεο ή πηζηνπνηεηηθφ 

αζθαιηζηηθήο θάιπςεο επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ.  

   (2) Γήισζε πεξί ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, γηα ηηο 

ηξεηο (3) ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο, ζε ζπλάξηεζε πξνο ηελ εκεξνκελία 

δεκηνπξγίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ν 

νπνίνο (θχθινο εξγαζίαο) ζα πξέπεη λα είλαη θαη ειάρηζην ίζνο κε ην χςνο ηεο 

ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 

   (3) Καηάινγν ησλ θπξηφηεξσλ παξαδφζεσλ ή ππεξεζηψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία, κε αλαθνξά ηνπ αληίζηνηρνπ 

πνζνχ, ηεο εκεξνκελίαο θαη ηνπ δεκφζηνπ ή ηδησηηθνχ παξαιήπηε. Οη παξαδφζεηο 

θαη νη παξνρέο ππεξεζηψλ απνδεηθλχνληαη εάλ κελ ν απνδέθηεο είλαη αλαζέηνπζα 

αξρή, κε πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή, εάλ 

δε (ν απνδέθηεο) είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, κε βεβαίσζε ηνπ αγνξαζηή ή, εθφζνλ 

ηνχην δελ είλαη δπλαηφλ, κε απιή δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

  ηα. Οι Έλληνερ πολίηερ: 

   (1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ  ηξη- 

κήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ ειεθηξνληθήο έγγξαθεο εηδνπνί-

εζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη, φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα : 

 

    (α) Σα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 43 παξαγξ. 1 ηνπ ΠΓ 

60/2007, δειαδή : 

     1/ πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή 

νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1). 
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     2/ Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην 

άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 

25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 

98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2). 

     3/ Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 

ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48). 

     4/ Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην Ν.3691/2008, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνί-

εζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. 

    (β) Παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, 

αλαθνξηθά κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. 

    (γ) Τπεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξ-

θία, δσξνδνθία θαη δφιηα ρξεσθνπία (άξζξν 6 παξ. 2 εδ. α΄ πεξ. 1 ηνπ ΠΓ 118/ 

2007).    

   (2) Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΗ έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο θαη ζχκθσλα κε ηα 

θαζνξηδφκελα ζην Ν.3419/2005, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ αθελφο ε εγγξαθή 

ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, νη ηπρφλ αιιαγέο ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη φηη δελ 

ηεινχλ ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, εθθαζάξηζεο ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο. 

   (3) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε 

αξρή, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ 

εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο 

εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο, θχξηαο θαη επηθνπξηθήο [γηα φινπο ηνπο 

αζθαιηζηηθνχο θνξείο πνπ δειψζεθαλ κε ηελ πξνζθνξά θαη σο πξνο ηηο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Σν πηζηνπνηεηηθφ αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο ζα αθνξά φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε 

εξγαζίαο ζηελ επηρείξεζή ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εξγνδφηε) θαη φρη κφλν 

ηνπο εξγαδφκελνπο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. 

[ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία 

ηεο ρψξαο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ]. 
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   (4) Γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ νξγαληζκνχ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

ζηνλ νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνο θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ επηρείξεζε ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο, πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε, ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ λ. 

1599/86, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ 

ππνγξαθήο, απφ ηνλ αλάδνρν, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο 

ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζή ηνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Γ). Η δήισζε απηή ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ινηπά 

πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

  ηβ. Οι αλλοδαποί: 

   (1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ 

αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο 

ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε 

ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο πεξίπησζεο 

παξ. 1α(1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

   (2) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

δελ ηεινχλ  ζε θάπνηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξ. 1α(2) ηνπ παξφληνο άξζξνπ  

ή ππφ άιιε αλάινγε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία θαη φηη  πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο 

ηνπ εδαθίνπ 1α(3) ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

   (3) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξρήο ηεο ρψξαο  εγθαηάζηαζήο 

ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ 

Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο, θαηά ηελ  εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ  λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη 

κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

   (4) Γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ νξγαληζκνχ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

ζηνλ νπνίν είλαη αζθαιηζκέλνο θάζε απαζρνινχκελνο ζηελ επηρείξεζε ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο, πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε, ηνπ άξζξνπ 8 παξ. 4 ηνπ λ. 

1599/86, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ρσξίο λα απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ 

ππνγξαθήο, απφ ηνλ αλάδνρν, κε ηελ νπνία ζα δειψλνληαη νη αζθαιηζηηθνί θνξείο 

ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζή ηνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Γ). Η δήισζε απηή ππνβάιιεηαη καδί κε ηα ινηπά 

πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

  ηγ. Σα νομικά ππόζωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

   (1) Σα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. 1α θαη 1β ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, αληίζηνηρα. 
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   (2) Πηζηνπνηεηηθφ ΓΔΜΗ έθδνζεο ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ πξηλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο θαη ζχκθσλα κε ηα 

θαζνξηδφκελα ζην Ν.3419/2005, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ αθελφο ε εγγξαθή 

ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, νη ηπρφλ αιιαγέο ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο θαζψο θαη φηη δελ 

ηεινχλ ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο, εθθαζάξηζεο ή άιιεο αλάινγεο θαηάζηαζεο 

   (3) Δπηπξνζζέησο, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα 

πξνζθνκίδνπλ: 

    (α) Γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ εηαηξεηψλ 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) 

θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), 

απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 

δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα 

αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, 

γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1α(1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

    (β) Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο, φπσο ην 

ΦΔΚ ίδξπζεο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθή ΑΔ θαη 

ΔΠΔ), επηθπξσκέλν αληίγξαθν ή απφζπαζκα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηνπ 

δηαγσληδνκέλνπ θαη ησλ εγγξάθσλ ηξνπνπνηήζεψλ ηνπ (γηα ΟΔ θαη ΔΔ). ηνηρεία 

θαη έγγξαθα απφ ηα νπνία πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ηα κέιε ηνπ Γ.. ηα ππφινηπα 

πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ηελ Δ.Δ. θαη 

ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην 

θαηαζηαηηθφ, αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ. 

   (4) Δπί εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα 

πηζηνπνηεηηθά ηεο εθθαζάξηζεο ηεο παξ. 1γ(2) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εθδίδνληαη, 

φζνλ αθνξά ζηελ θνηλή εθθαζάξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηεο Ννκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο, ζην κεηξψν  Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ ηεο νπνίαο είλαη εγγεγξακκέλε  

ε ζπκκεηέρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα κε ηηο   δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 

7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξά 

ζηελ εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/90, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, απφ  ην αξκφδην 

Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο πνπ ηειεί ππφ εηδηθή εθθαζάξηζε. Δπί 

εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 

Δ.Δ.) ην πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζάξηζεο, εθδίδεηαη απφ ην αξκφδην ηκήκα ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο ζπκκεηέρνπζαο ζην δηαγσληζκφ επηρείξεζεο.  

  ηδ. Οι ςνεηαιπιζμοί: 
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   (1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

ηξηκήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν 

ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ 

πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην 

απφ ηα  αδηθήκαηα ηεο παξ. 1α(1) ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

   (2) Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. 1α(2) θαη 1α(3), ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο παξ. 1β(2) ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, εθφζνλ  πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, αληίζηνηρα,  

θαη ηεο παξ. 1γ(2) ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

   (3) Βεβαίσζε αξκφδηαο αξρήο, φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί 

λφκηκα. 

  ηε. Οι ενώζειρ ππομηθεςηών πος ςποβάλλοςν κοινή πποζθο-

πά:  

   Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε 

πξνκεζεπηή πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

 2. Δάλ ζε θάπνηα ρψξα, βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε αξρή ηεο φηη, δελ 

εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο 

άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δχλαηαη λα αληηθαηα-

ζηαζνχλ απηά απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ππφρξενπ πξνο ππνβνιή ηνπ δηθαηνιν-

γεηηθνχ. Δάλ ζηε ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη 

απηή λα αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 

δηνηθεηηθήο αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία είλαη εγθαηε-

ζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο. 

 3. Η κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ παξ. 

1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ην 

δηαγσληζκφ. 

Άπθπο 12ο  

Ανακοίνωζη Καηακύπωζηρ – Ανάθεζηρ 

 1. ηνλ πξνκεζεπηή ζηνλ νπνίν έγηλε θαηαθχξσζε ή αλάζεζε παξνρήο 

ππεξεζηψλ, απνζηέιιεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία: 

  α. Σα πξνο πξνκήζεηα είδε, νη πνζφηεηεο θαη νη ηηκέο. 

  β. Σν θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην πιηθφ. 
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  γ. Σε ζπκθσλία ηεο θαηαθχξσζεο θαη ηεο αλάζεζεο κε ηνπο φξνπο 

ηεο δηαδηθαζίαο θαη ηεο πξφζθιεζεο θαζψο θαη κε ην ζρέδην ζχκβαζεο πνπ έρεη 

επηζπλαθζεί ζηε δηαθήξπμε. 

  δ. Σελ πξνζεζκία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

 2. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν θαηαθπξψζεθε θαη αλαηέζεθε ε 
πξνκήζεηα, ππνρξενχηαη λα πξνζέιζεη εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ 
νξίδεηαη ζηελ αλσηέξσ αλαθνίλσζε, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο, 
πξνζθνκίδνληαο θαη ηελ πξνβιεπφκελε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο απηήο. 
 

Άπθπο 13ο  

Δγγςήζειρ 

 1.  Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά 
πξφζσπα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 
έρνπλ ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ 
εγγπήζεσλ αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ζα ζπλνδεχνληαη 
απφ επίζεκε κεηάθξαζε. ε πεξίπησζε πξνζθνξψλ ελψζεσλ πξνκεζεπηψλ ή 
θνηλνπξαμηψλ, νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο 
ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. Σν πνζφ ησλ 
εγγπήζεσλ ζα δίλεηαη ζε επξψ (€). 

 2. Κάζε πξνζθνξά ζπλνδεχεηαη ππνρξεσηηθά απφ εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

ππέξ ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα πνζφ 1.704,19 € ην νπνίν θαιχπηεη πεξίπνπ ην 2% 

ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Ο 

αλαινγνχλ ΦΠΑ θαη νη πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηελ 

πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε.  

 3. Η εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ην 

ζπλεκκέλν ππφδεηγκα (Πποζθήκη «1/Α») θαη ε παξερφκελε εγγχεζε πξέπεη λα 

ηζρχεη ηοςλάσιζηον επί ένα (1) μήνα κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο πνπ δεηείηαη απφ ηε δηαθήξπμε. Η εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη:  

  α. ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζε πεξίπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο 

ηνπο θαη εθφζνλ δελ έρεη αζθεζεί έλδηθν κέζν ή έρεη εθπλεχζεη άπξαθηε ε 

πξνζεζκία άζθεζεο ελδίθσλ κέζσλ ή έρεη ππνβιεζεί παξαίηεζε απφ απηά.  

  β.  ην κεηνδφηε, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ ππνβνιή 

απ’ απηφλ εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο. 

 4. Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ν πξνκεζεπηήο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέηεη εγγπεηηθή επηζηνιή γηα πνζφ 4.260,48 €, ην νπνίν 

θαιχπηεη πεξίπνπ ην 5% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ εηδψλ ρσξίο Φ.Π.Α. (Πξνζζήθε 

«2/Α»). 
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 5. Δπηζεκαίλεηαη φηη ν ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο 

εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ ρξφλνπ, δειαδή ζα ηζρχνπλ κέρξη επηζηξνθήο 

ηνπο ζηελ Σξάπεδα. 

 6. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα πξνβιέπνπλ φηη, ζε πεξίπησζε θαηάπησζήο 

ηνπο, ην νθεηιφκελν πνζφ ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ. ε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ ππφθεηηαη θαη ην ηπρφλ νθεηιφκελν πνζφ 

ιφγσ επηβνιήο πξνζηίκνπ. 

 7. Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 4 ηνπ Ν. 2286/95 

θαη ζηα άξζξα 23 θαη 25 ηνπ Π.Γ. 118/07 (Κ.Π.Γ.) 

 8. Οη εγγπήζεηο πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλεο ζχκθσλα κε ηα 

ζπλεκκέλα ππνδείγκαηα ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο (Πξνζζήθεο «1/Α» θαη 

«2/Α»).  

 9. ε πεξίπησζε κεηάζεζεο ή παξάηαζεο ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ 

πξντφλησλ, ν πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα παξαηείλεη αλαιφγσο ην ρξφλν ηζρχνο 

ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ή λα ππνβάιεη λέα, νπφηε επηζηξέθεηαη ε αξρηθή. Ο 

θαηά ηα αλσηέξσ παξαηεηλφκελνο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο ζα είλαη 

κεγαιχηεξνο θαηά έλα (1) ηνπιάρηζηνλ κήλα απφ ηε λέα εκεξνκελία παξάδνζεο 

ησλ πξντφλησλ. 

 10. ηελ πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ 
θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 
 

Άπθπο 14ο 

Κπαηήζειρ – Έξοδα 
 
            1. Οη θξαηήζεηο θαη ινηπά έμνδα πνπ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, 
θαζνξίδνληαη επαθξηβψο ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
            2. Απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζα παξαθξαηείηαη Φφξνο Δηζνδήκαηνο (ΦΔ) ζε 
πνζνζηφ 8%, επί ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ θαζαξή αμία ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ αθαηξνπκέλσλ ησλ θξαηήζεσλ, ζε εθαξκνγή ηνπ 
άξζξνπ 24 ηνπ Ν.2198/94. 
 
            3. Ο αλαινγνχλ ΦΠΑ βαξχλεη ηελ Τπεξεζία. 
 

Άπθπο 15ο 
Υπόνορ – Σόπορ Παπάδοζηρ Τπηπεζιών (ςζζιηίος) 

 
 1. Η παξάδνζε ησλ κεξίδσλ ζπζζηηίνπ, φπσο αλαιπηηθά θαζνξίδεηαη 
ζην Παξάξηεκα «Β» (Δηδηθνί Όξνη). Σα ζπζζίηηα ζα παξαδνζνχλ ζηηο 
εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα ππνδεηρζνχλ απφ ηελ Τπεξεζία, κε πξνζσπηθφ, 
κεηαθνξηθά κέζα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή, ελψ ηεξείηαη ε πεξηγξαθφκελε 
δηαδηθαζία ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο θαη ζπκπιεξσκαηηθψο ηα παξαθάησ: 
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                     α. Ο πξνκεζεπηήο, πξηλ ηελ πξνζθφκηζε ησλ κεξίδσλ 
ζπζζηηίνπ, έξρεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ πξφεδξν ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ θαη 
παξαιαβήο ηεο Τπεξεζίαο, γηα ηελ έγθαηξε απφ απηφλ εηδνπνίεζε ηεο Μνλάδαο, 
γηα λα βξεζεί ν αλαγθαίνο ρψξνο θαη λα θαζνξηζηεί ν αθξηβήο ρξφλνο παξάζεζεο. 
 
                     β. Όκνηα εμαζθαιίδεη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Αζθαιείαο, 
άδεηα εηζφδνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο ζηηο Μνλάδεο πνπ εκπιέθνληαη, φπνπ θαη 
θάζε θνξά απηφ απαηηείηαη γηα ηελ παξάδνζε.  
 
           2. Οη πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα  παξαδψζνπλ ηηο κεξίδεο κέζα 
ζην ρξνληθφ φξην θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδεη ε ζχκβαζε. 
 
           3. Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο δελ κπνξεί λα κεηαηίζεηαη ή λα 
παξαηείλεηαη. 
 

Άπθπο 16ο 
Παπαλαβή Τπηπεζιών (ςζζιηίος) 

 
            1. Ο έιεγρνο ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ζα γίλεη ζχκθσλα 
κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ / παξνρή ππεξεζηψλ θαη  
ηνπο Δηδηθνχο Όξνπο (δεηγκαηνιεςία, δηελεξγνχκελνη έιεγρνη θηι.), κε ζχληαμε 
πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, παξνπζία ηνπ 
πξνκεζεπηή ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, εθφζνλ ην επηζπκεί. Η επηηξνπή 
παξαιαβήο είλαη δπλαηφλ λα εληζρπζεί κε πξαγκαηνγλψκνλα απφ ηνλ αξκφδην 
Φνξέα. 
 
            2. Η επηηξνπή παξαιαβήο – ειέγρνπ ηεο Τπεξεζίαο, δχλαηαη λα 
δεηήζεη πεξαηηέξσ εμεηάζεηο ζχκθσλα κε ηνπο Δηδηθνχο Όξνπο θαη νη νπνίεο 
βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. Οη εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο θαζψο θαη ην θφζηνο 
κεηαθνξάο ησλ δεηγκάησλ ζηα αληίζηνηρα εξγαζηήξηα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
ε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαβιεζεί ην αληίηηκν ησλ ρεκηθψλ εμεηάζεσλ εληφο ηνπ 
πξνβιεπφκελνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο αξκφδηαο 
ρεκηθήο ππεξεζίαο, είλαη δπλαηή ε βεβαίσζε ηνπ νθεηιφκελνπ πνζνχ ζηελ 
αξκφδηα Γ.Ο.Τ. θαη ε είζπξαμή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 
Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, δεδνκέλνπ φηη απνηειεί θαηά έλα κέξνο δεκφζην 
έζνδν θαη θαηά ην ππφινηπν έζνδν ηνπ ΔΚΟΔΜ. [ Η είζπξαμε εζφδσλ ππέξ 
ΔΚΟΔΜ έρεη αλαηεζεί ζηηο Γ.Ο.Τ. κε ην Αξηζκ. 1091307/7572/0016/19-10-
07/Απνθ.Τθ.Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ Β΄2155) «Δίζπξαμε Δζφδσλ Τπέξ Σξίησλ απφ 
ηηο Γ.Ο.Τ.» ]. Τπφ ηελ αλσηέξσ επηινγή, δηαζθαιίδεηαη απνιχησο ε είζπξαμε ηνπ 
αληηηίκνπ ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, ελψ ηαπηφρξνλα απνθεχγνληαη 
θαζπζηεξήζεηο ζηε δηαδηθαζία ησλ πξνκεζεηψλ. Αληίζηνηρε ξχζκηζε απαληάηαη θαη 
ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Αξηζ. 3015595/8004/0078/1-8-97/Απνθ. Τθ. Οηθνλνκηθψλ (ΦΔΚ 
Β΄ 714) «Λεπηνκέξεηεο εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 2 παξ.4 ηνπ Ν.4328/29 “Πεξί 
πζηάζεσο Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο“», πνπ αλαθέξεηαη ζηελ είζπξαμε ησλ 
ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ην Γεληθφ 
Υεκείν ηνπ Κξάηνπο. 
 
            3. Σα απνηειέζκαηα ησλ ρεκηθψλ εμεηάζεσλ ζα θνηλνπνηνχληαη κεηά 
ηελ θαηαβνιή ηνπ αληηηίκνπ απηψλ. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο κεξηθψλ εμ 
απηψλ, ηφηε ην θφζηνο εθηέιεζεο απηψλ ζε άιινπο  πξνβιεπφκελνπο θνξείο ζα  

ΑΔΑ: 63ΟΗ6-ΘΓΖ



 
 

Α-24 
 
 
βαξχλεη ηνλ πξνκεζεπηή (ΦΔΚ 488/Β’/21-5-98, ΦΔΚ 161/Β’/14-2-02 θαη ΦΔΚ 
131/Β’/7-2-03). 
 

Άπθπο 17ο 

Κήπςξη Ππομηθεςηή ωρ Δκπηώηος – Κςπώζειρ – Δξαιπέζειρ 
 
         1. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ πξνζέιζεη ζηελ πξνζεζκία 
πνπ ηνπ νξίζηεθε, λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά 
έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε 
δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ ή ηνπ 
αξκφδηνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκφδηνπ νξγάλνπ. 
 
         2. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά 
έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ’ απηή, 
εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ην ζπκβαηηθφ πιηθφ, ζηνλ 
ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα 
πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ / παξνρή 
ππεξεζηψλ. 
 
         3. ηνλ πξνκεζεπηή πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, 
αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη θπξψζεηο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 
Τπνπξγνχ ή ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα απφ 
γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, αθνχ πξψηα θιεζεί γηα παξνρή εμεγήζεσλ, 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 34 ηνπ ΠΓ 118/07. 
 
         4. Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή 
αλάζεζε ή ηελ ζχκβαζε, φηαλ: 
 
                      α. Η ζχκβαζε δελ ππνγξάθζεθε ή ηα ζπκβαηηθά είδε δελ 
θνξηψζεθαλ ή παξαδφζεθαλ ή αληηθαηαζηάζεθαλ κε επζχλε ηνπ Γεκνζίνπ. 
 
                      β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, φπσο ζαθψο ζα 
πξνζδηνξηζζνχλ ζηε ζχκβαζε θαη ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη παξαθάησ: 
 
   (1) Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή 
ησλ εξγαζηψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο. 
 
   (2) Ππξθαγηά ζην θαηάζηεκα ή ζην εξγνζηάζην ηνπ 
πξνκεζεπηή πνπ λα πξνθιήζεθε φρη απφ δηθή ηνπ επζχλε. 
 
   (3) Πιεκκχξα. 
 

(4) εηζκφο. 
 

  (5) Πφιεκνο / Σξνκνθξαηηθή Δλέξγεηα. 
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  (6) Γηαθνπή ζηελ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή βιάβε 
ζηα  κεραλήκαηα πνπ βεβαηψλεηαη απφ αξκφδηνπο θαη εθφζνλ απηή επηδξά 
ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνκεζεπηή ή απφ 
πξνκεζεπηή πξψησλ πιψλ. 
 
  (7) Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ (δηεζλνχο 
δηθηχνπ). 
 
  (8) Δκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMPARGO). 

 
 5. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ παξαδψζεη φιε ηελ 
πνζφηεηα ή κέξνο ηνπ πιηθνχ πνπ αλέιαβε λα πξνκεζεχζεη κέζα ζηηο πξνζεζκίεο 
πνπ θαζνξίδνληαη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη δελ έρεη ππνβάιεη έγθαηξα 
αίηεκα παξάηαζεο ή ζε πεξίπησζε απφξξηςεο φιεο ή κέξνπο ηεο πνζφηεηαο ηνπ 
πιηθνχ θαη κε αληηθαηάζηαζήο ηεο κέζα ζηηο θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίεο ή ζε 
πεξίπησζε αζεηήζεσο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο ζχκβαζεο απηήο, θεξχζζεηαη  
ΔΚΠΣΩΣΟ κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηε δηνίθεζε θνξέα νξγάλνπ, χζηεξα 
απφ γλσκνδφηε-ζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ 
ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, θαηά ην άξζξν 20 ηνπ ηζρχνληνο 
πληάγκαηνο (άξζξν 34 ηνπ ΠΓ 118/07). Η θήξπμε ηνπ πξνκεζεπηή σο εθπηψηνπ 
έρεη ηηο παξαθάησ ζπλέπεηεο αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά:  
 
  α.  Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε. 
 
          β.   Πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ πξνκεζεπηή, 
είηε απφ ηνπο ππφινηπνπο πξνκεζεπηέο πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζην δηαγσληζκφ, 
είηε κε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ, είηε κε δηαπξαγκάηεπζε, αλ ζπληξέρνπλ νη 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ ΠΓ 118/07. Κάζε άκεζε ή έκκεζε 
πξνθαινχκελε δεκία ηνπ δεκνζίνπ ή ην ηπρφλ δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη, 
θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ πξνκεζεπηή. Ο θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη 
αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη λέα πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ, 
θαηά ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. ηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνινγηζκφο ηνπ 
θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη κε βάζε θάζε ζηνηρείν, θαηά ηελ θξίζε ηεο 
Τπεξεζίαο θαη κε βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 
 
  γ.   Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ πξνκεζεπηή απφ 
ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πεδίν 
εθαξκνγήο ηνπ Ν.2286/95. Ο απνθιεηζκφο ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε 
πξαγκαηνπνηείηαη κφλν κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο. 
 
  δ.    Καηαινγηζκφο ζηνλ πξνκεζεπηή πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηεο 
αμίαο ηνπ πιηθνχ γηα ην νπνίν θεξχρζεθε έθπησηνο φηαλ ηνπ δφζεθε ην δηθαίσκα 
λα παξαδψζεη ην πιηθφ κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, αλεμάξηεηα εάλ ηειηθά έθαλε ή φρη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. 
ηελ πεξίπησζε απηή έρνπλ εθαξκνγή θαη ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 32, παξ. 2 
θαη 3 ηνπ ΠΓ 118/07. 
 
       ε.    Δίζπξαμε εληφθσο ηεο ηπρφλ πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε 
ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε πξνκεζεπηή, είηε απφ πνζφλ πνπ ηπρφλ δηθαηνχηαη  
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λα ιάβεη, είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην, είηε κε θαηάπησζε ηεο 
εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία 
ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ πξνκεζεπηή κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 
απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην 
επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο 
επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο. ε 
πεξίπησζε πνπ ε πξνκήζεηα πιηθνχ ζε βάξνο εθπηψηνπ πξνκεζεπηή γίλεηαη κε 
ηξνπνπνίεζε φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαθχξσζεο, ηεο αλάζεζεο ή 
ηεο ζχκβαζεο, απφ ηηο νπνίεο θεξχρζεθε έθπησηνο, θαηά πεξίπησζε, θαηά ηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ δηαθέξνληνο ζε βάξνο ηνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξά πνπ 
 
ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ή ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ, ε νπνία ζπκςεθίδεηαη κε ην πξνο θαηαινγηζκφ πνζφ. 
 
 6. Με ηελ απφθαζε θήξπμεο ηνπ πξνκεζεπηνχ εθπηψηνπ απφ ηε 
ζχκβαζε, κπνξεί vα ηνπ παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα παξάδνζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ 
είδνπο κέρξη ηεv πξoεγoχκεvε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηoπ δηαγσληζκνχ πoπ 
γίλεηαη ζε βάξνο ηoπ, πέξαλ ηεο oπoίαο νπδεκία παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε 
απνξξηθζέληνο είδνπο γίλεηαη δεθηή. 
 
 7. Δηδηθφηεξα σο πξνο ηα θαζνξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5β ηνπ 
άξζξνπ 34 ηνπ ΠΓ 118/07, θαζνξίδεηαη φηη ε θαηαβνιή ηεο δηαθνξάο ηνπ πνζνχ 
απφ ηνλ έθπησην πξνκεζεπηή ζηνλ ηπρφλ επφκελν πξνκεζεπηή-κεηνδφηε, ψζηε λα 
είλαη δπλαηή ε θάιπςε ηεο πξνθχπηνπζαο δηαθνξάο ηαθηνπνηείηαη φπσο 
παξαθάησ: 
 
           α. Με ηελ θαηάζεζε ηεο δηαθνξάο ζηνλ Αξηζκφ Λνγαξηαζκνχ ηνπ 
αξκφδηνπ ΚΣ πνπ ηεξείηαη ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο θαη ππέξ ηεο κεξίδαο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο πξνθεηκέλνπ λα απνπιεξσζεί ε δηαθνξά ρσξίο λα 
επηβαξπλζεί επηπιένλ ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΓΔ. 
 
           β. ε πεξίπησζε άξλεζεο ή θσιπζηεξγίαο ηνπ εθπηψηνπ 
πξνκεζεπηή λα απνζηαιεί έγγξαθν ζηελ ΑΓΤ πξνθεηκέλνπ λα αθνινπζεζεί ε 
δηαδηθαζία βεβαίσζεο ηνπ ελ ιφγσ πνζνχ σο δεκφζηνπ εζφδνπ. 
 
 8. ε πεξίπησζε παξάδνζεο εθνδίνπ ην νπνίν, ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ 
νξηδφκελσλ ζην άξζξν 3 ηνπ Π.Γ. 118/07, παξνπζηάδεη παξεθθιίζεηο απφ ηνπο 
φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο φκσο λα επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηά ηεο, είλαη 
δπλαηή ε παξαιαβή ηεο, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, έπεηηα απφ 
απφθαζε ηνπ έρνληα ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία, θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 
ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/07).   
 
 9. ε πεξίπησζε πνπ ηα είδε θνξησζνχλ – παξαδνζνχλ ή 
αληηθαηαζηαζνχλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, φπσο δηακνξθψζεθε κε 
ηπρφλ κεηάζεζε απηνχ, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 
ελδερνκέλσο ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ ΠΓ 118/07 επηβάιινληαη 
εηο βάξνο ηνπ πξνκεζεπηή νη θαηά πεξίπησζε θπξψζεηο, θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ 
νξίδεη ην άξζξν 32 ηνπ Κ.Π.Γ. (Π.Γ. 118/07). Οη ξήηξεο θαζπζηέξεζεο ησλ 
παξαδφζεσλ ζα πεξηέρνληαη ζηε ζχκβαζε, ζα επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο 
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Αλαζέηνπζαο Αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ θαη ζα 
παξαθξαηνχληαη απφ ηελ επφκελε πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή. Οη ξήηξεο 
θαζπζηέξεζεο πνπ επηβάιινληαη γηα ππέξβαζε ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ, αλ δελ 
αλαθιεζνχλ βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή επηπιένλ ησλ ξεηξψλ ιφγσ ππέξβαζεο 
ζπλνιηθήο πξνζεζκίαο πνπ έρνπλ επηβιεζεί 
 
 10. Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηνλ Καλνληζκφ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ, o πξνκεζεπηήο  επζχλεηαη 
θαη γηα θάζε άκεζε ή έκκεζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθιεζεί/πξνθχςεη εηο βάξνο 
ηεο Τπεξεζίαο απφ ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  
 
 11.  Δπίζεο ν πξνκεζεπηήο θεξχζζεηαη έθπησηνο εθφζνλ πησρεχζεη, 
ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή αλαθιεζεί ε άδεηα 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο ηνπ, ζην 
ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ ή έρεη  εθδνζεί 
ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ 
επαγγέικαηφο ηνπ. 
 
  12.  Γηα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ πνηληθψλ ξεηξψλ, ε επηηξνπή ειέγρνπ 
θαη παξαιαβήο, ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν. 
 
  13.  Η είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη, κε παξαθξάηεζε απφ ην ιαβείλ 
ηνπ εξγνιήπηε ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε 
θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, εθφζνλ ν εξγνιήπηεο δελ θαηαζέζεη 
ην απαηηνχκελν πνζφ.           
 
  14.  ε πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηψλ, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη 
αλαινγηθά ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 
 
  15. ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ πξνκεζεπηνχ κε ηηο επηβιεζείζεο 
θπξψζεηο, απηφο κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή θαηά ηε δηαδηθαζία θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 15 παξ. 5 ηνπ ΠΓ 118/07. Δπί ηεο πξνζθπγήο 
απνθαζίδεη ν έρσλ ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Η ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη ζχκθσλα κε 
ηε δηάηαμε απηή πξνζβνιή κε άιιε, νπνηαζδήπνηε θχζεσο, δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
 
   16.  Δθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Π.Γ. 118/07, o 
πξνκεζεπηήο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο 
Τπεξεζίαο/Γεκνζίνπ απφ ηελ κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  
 
  17. Η Αλαζέηνπζα Αξρή  έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ 
πξνκεζεπηή αλ δελ εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 
ππνρξεψζεηο ή παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ρσξίο 
λα θαηαβάιιεη νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 30 ηνπ 
Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ. 
 
 18. Οη ρξφλνη ππνινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ηα πνζά φπσο 
πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ) θαη νη πξνζεζκίεο 
ρσξίο κεηαζέζεηο. 
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 19. Οη σο άλσ ξήηξεο θαζπζηέξεζεο θαη κε ηνπο ίδηνπο φξνπο 
επηβάιινληαη ζηελ πεξίπησζε ππέξβαζεο ηπρφλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ, απφ 
ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή. 
 
 20. ε πεξίπησζε έθπησζεο ηνπ πξνκεζεπηή, ε Αλαζέηνπζα Αξρή 
δηθαηνχηαη, θαηά ηελ θξίζε ηεο, λα θξαηήζεη κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ παξαδνηέσλ, 
θαηαβάιινληαο ην αλαινγνχλ ζπκβαηηθφ ηίκεκα. 
 
 21. Γηα ηελ απφξξηςε παξαδνηέσλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε απηψλ 
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ. 
 

Άπθπο 18ο  

Σπόπορ Πληπωμήρ 

 1. Η πιεξσκή ησλ πξνκεζεπηψλ ζα γίλεηαη ζε επξψ (€) κε Σαθηηθφ 

Υξεκαηηθφ Έληαικα (ΣΥΔ), γηα παξνρή ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα 

ζηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζχκβαζε. 

 2. Η πιεξσκή ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεηαη 

ζην ηέινο ηνπ κήλα, κε ηελ ηηκνιφγεζε απηψλ, ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ, ππφ ηνλ 

φξν φηη ε παξάδνζε ησλ εθηεινπκέλσλ εξγαζηψλ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηε ζχκβαζε θαη κε ηελ ππνβνιή ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνιν-

γεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 35 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη γηα ην αλαινγνχλ πνζφ, κέζσ ηνπ 

Γ’ ΔΛΓΑΠ. Σα έμνδα κεηαθνξάο ησλ εηδψλ ζηελ έδξα παξάδνζεο βαξχλνπλ ηνλ 

αλάδνρν. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη ζηελ Τπεξεζία, εληφο ηνπ 

πξψηνπ δεθαεκέξνπ θάζε κήλα, ηα ζρεηηθά κε ηηο παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο ηνπ 

πξνεγνπκέλνπ κελφο, ηηκνιφγηα θαη ινηπά δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο (φπσο θνξν-

ινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα) πνπ ηνλ αθνξνχλ. 

 3. Οη πηζηψζεηο ζα βαξχλνπλ ηνλ ΚΑΔ 0873 «Ακνηβέο Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ» θαη εληάζζνληαη ζην Σαθηηθφ Πξνυπνινγηζκφ Οηθνλνκηθνχ έηνπο 

2016 ηνπ Διδικού Φοπέα 11-590. 

 4. ε πεξίπησζε έληαμεο ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ ζην Σακείν Δζσηεξηθήο 

Αζθάιεηαο (ISF), ε πιεξσκή ζα γίλεηαη κε ηελ έθδνζε θαη παξαιαβή ηνπ ζρεηηθνχ 

ηηκνινγίνπ, απνινγηζηηθά , κε ειεθηξνληθή πιεξσκή, ζην φλνκα ηνπ αλαδφρνπ 

απφ ηνλ ππφινγν δηαρεηξηζηή κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγε-

ηηθψλ ηεο πεξηνρήο ηνπ, κεηά ηελ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ηνπο, 

εθφζνλ ππνβιεζνχλ αξκνδίσο ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά. 

 5. ε πεξίπησζε έλαξμεο ηνπ έξγνπ εληφο ηνπ κελφο, ηφηε ε πιεξσκή 

ηνπ (1) πξψηνπ ηηκνινγίνπ ζα γίλεη θαη’ αλαινγία εκεξψλ. Οη κέξεο ηνπ κήλα 

νξίδνληαη ζε (30) ηξηάληα. 
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 6. Ωο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πιεξσκήο θαη ινηπά ζηνηρεία, ζηηο 

πξνκήζεηεο εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ, ηζρχνπλ ηα φζα αλαθέξνληαη ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία. Πέξαλ ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αξκφδηα Τπεξεζία πνπ 

δηελεξγεί ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή, κπνξεί λα δεηήζεη θαη νπνηνδήπνηε άιιν 

θξίλεη απαξαίηεην, αξθεί απηφ λα αλαθέξεηαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο. 

 7. Η αλαζέηνπζα αξρή, εάλ δελ ζπκθσλήζεθε νξηζκέλε εκέξα ε πξνζε-

ζκία πιεξσκήο ηεο ακνηβήο, γίλεηαη ππεξήκεξνο, ρσξίο λα απαηηείηαη φριεζε θαη 

νθείιεη ηφθνπο: 

  α. Δάλ παξέιαβε ην ηηκνιφγην πξηλ ηελ έθδνζε ηνπ νξηζηηθνχ 

πξσηνθφιινπ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, κφιηο παξέιζνπλ εμήληα (60) 

κέξεο απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ παξαπάλσ πξσηνθφιινπ, ή 

  β. Δάλ παξέιαβε ην ηηκνιφγην κεηά ηελ έθδνζε ηνπ νξηζηηθνχ πξσ-

ηνθφιινπ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο, κφιηο παξέιζνπλ εμήληα (60) κέξεο 

απφ ηελ παξαιαβή ηνπ ηηκνινγίνπ. Σν χςνο ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο πνπ είλαη 

ππνρξεσκέλε λα θαηαβάιεη ε αλαζέηνπζα αξρή ππνινγίδεηαη κε βάζε ην επηηφθην 

πνπ εθαξκφδεη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα («επηηφθην αλαθνξάο») πξνζαπ-

μεκέλν θαηά νθηψ (8) πνζνζηηαίεο κνλάδεο («πεξηζψξην»).  

 8. Η πξνζεζκία πιεξσκήο αλαζηέιιεηαη: 

  α. Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ απνζηνιή ηνπ 

ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο ζηνλ αξκφδην Δπίηξνπν ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ θαη κέρξη ηε ζεψξεζε απηνχ. 

  β. Καηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηπρφλ δηθαζηηθψλ δηελέμεσλ. 

  γ. ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 παξ. 7 

ηνπ Π.Γ. 118/07.  

  δ. Δπίζεο, δελ πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσ-

κήο πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ 

αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ πιηθψλ κε έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ 

απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θ.ι.π.). 

 9. Ο Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) επί ηεο αμίαο ησλ ηηκνινγίσλ, 

βαξχλεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

 10. Ο πξνκεζεπηήο βαξχλεηαη κε ηηο θξαηήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη γηα ηηο 

πξνκήζεηεο ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο σο εμήο : 

  α. Τπέξ ΜΣ        4,00% 

  β. Τπέξ ΔΑΑΓΗΤ       0,10% 
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  γ. Τπέξ Υαξηνζήκνπ      0,083% 

  δ. Τπέξ ΟΓΑ/Υαξηνζήκνπ    0,0166% 

  ΤΝΟΛΟ         4,1996% 

 
Άπθπο 19ο  

Δνζηάζειρ – Πποζθςγέρ  

 1. ηνπο ελδηαθεξφκελνπο παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο ελδηθν-

θαλνχο πξνζθπγήο θαηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο Γηνίθεζεο πνπ αθν-

ξνχλ ζηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ην ζηάδην ηεο έθδνζεο θαηά-

θπξσηηθήο απφθαζεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3886/10 (φπσο ηξνπνπνη-

ήζεθε κε ην Ν.4055/12). 

 2. ε πεξίπησζε ππνβνιήο έλζηαζεο ή πξνζθπγήο κε ηειενκνηνηππία 

(fax), απφ ηνπο πξνκεζεπηέο, απηέο δελ ζα ιακβάλνληαη ππφςε, παξά κφλν εάλ 

επαθνινπζήζεη απφ ηελ ηειενκνηνηππία (fax) ε ππνβνιή ηνπ επηβεβαησηηθνχ 

πξσηνηχπνπ ηεο ελζηάζεσο ή πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 ηνπ 

Ν.2672/98 θαη ηνπ άξζξνπ 10 παξ 2 ηνπ Ν.2690/99. 

 3. Η πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θνηλνπνηείηαη κε κέξηκλα ηνπ πξνζθεχ-

γνληνο ζηνλ εθπξφζσπν ή ηνλ αληίθιεην θάζε ζηγφκελνπ απφ ηπρφλ νιηθή ή κεξη-

θή παξαδνρή ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. 

 4. Γελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά πξάμεο, ε 

νπνία δέρεηαη ελ φισ ή ελ κέξεη πξνζθπγή άιινπ πξνζψπνπ. 

 5. Η αλαζέηνπζα αξρή νθείιεη λα απνθαλζεί αηηηνινγεκέλα, κέζα ζε 

πξνζεζκία (15) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη, αλ 

ηελ θξίλεη βάζηκε, ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα. Αλ παξέιζεη άπξαθηε ε 

πξνζεζκία ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. 

 6. Δηδηθά, δπλάκεη ησλ άξζξσλ 18, 26, 32, 33, 34 θαη 39 ηνπ ΠΓ 

118/2007, νη ππνςήθηνη πξνκεζεπηέο κπνξνχλ λα ππνβάινπλ έλζηαζε γηα ιφγνπο 

λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπο 

θπξψζεηο κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία πνπ έιαβαλ γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΠΓ 118/07. Δπί 

ηεο ελζηάζεσο απνθαζίδεη ε αλαζέηνπζα αξρή, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Η ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιήο κε 

άιιε νηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
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 7. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ ΠΓ 118/2007, γηα 

ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ 

ηδίνπ σο άλσ Π.Γ, απαηηείηαη λα πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ χςνπο σιλίων εςπώ (1.000€). Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην 

έζνδν θαη θαηαρσξείηαη ζηνλ θσδηθφ αξηζκφ εζφδνπ (Κ.Α.Δ) 3741 («παξάβνια 

απφ θάζε αηηία»).  

 8. χκθσλα κε ην άξζξν 28 ηνπ Ν.4111/2013 πνπ αθνξά ζε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν.3886/10, γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο αηηήζεσο 

αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ πξέπεη λα θαηαηεζεί, κέρξη ηελ πξψηε ζπδήηεζε ηεο 

ππνζέζεσο, παξάβνιν, ην χςνο ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζε ποζοζηό 1% ηηρ 

πποϋπολογιζθείζαρ αξίαρ, πεπιλαμβανομένος ηος ΦΠΑ, ήηοι σίλια πενήνηα 

έξι εςπώ και εξήνηα λεπηά (1.056,60 €). Γηα ηελ είζπξαμε ηνπ παξαβφινπ, 

εθδίδεηαη απνθιεηζηηθά δηπιφηππν είζπξαμεο απφ ηηο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο 

Τπεξεζίεο, ππέξ ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνδνηήζεσο Γηθαζηηθψλ Κηεξίσλ (ΣΑ.Υ.ΓΙ.Κ.) 

θαη ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ζε πνζνζηφ 60% θαη 40% ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο 

αληηζηνίρσο, ην νπνίν θαηακεξίδεηαη ζε δχν αληίζηνηρα ΚΑΔ. ε πεξίπησζε νιηθήο 

ή κεξηθήο απνδνρήο ηεο αηηήζεσο, ην δηθαζηήξην δηαηάζζεη ηελ απφδνζή ηνπ ζηνλ 

αηηνχληα». 

 
Άπθπο 20ο 

Γαπάνερ Γημοζίεςζηρ 
 
Σα έμνδα ησλ εθ ηνπ λφκνπ απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο δηαθήξπμεο, εάλ 
απαηηεζεί βαξχλνπλ ηελ Τπεξεζία. 
 

Άπθπο 21ο 

Λοιποί Όποι 
 
           1. Όπνπ απφ ηνπο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, απαηηείηαη ε ειεθηξνληθή 
ππνβνιή πηζηνπνηεηηθνχ, βεβαίσζεο ή άιινπ εγγξάθνπ, απηά θαηαηίζεληαη είηε σο 
πξσηφηππα ή σο επηθπξσκέλα αληίγξαθα, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ 
Ν.2690/99 θαη ζηα θαζνξηδφκελα ζην Ν.4250/14, φπσο ηζρχεη ζήκεξα. 
 
          2. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε εκεξνκελία ππνγξαθήο ησλ ππεχζπλσλ 
δειψζεσλ ζα πξέπεη λα ζπκπίπηεη κε ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 
Γειαδή ε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ηαρπδξνκείηαη πξνο ηελ Τπεξεζία καο, ηελ 
εκέξα πνπ ζα ππνγξάθεηαη ε Τπεχζπλε Γήισζε ή εάλ παξαδίδεηαη ηδηνρείξσο 
ηελ εκέξα θαη ψξα δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα πξέπεη λα έρεη ππνγξαθεί.   
 
           3. Πξνζθνξέο πνπ δελ είλαη ζχκθσλεο κε ηα παξαπάλσ νξηδφκελα 
απνξξίπηνληαη. 
 
           4. Δπηζεκαίλεηαη φηη, φια ηα θχιια ησλ εγγξάθσλ ζηνηρείσλ ησλ 
νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ζπλερή αξίζκεζε 
απφ ην πξψην κέρξη ην ηειεπηαίν. Γηα επρεξέζηεξε αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ  
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απηψλ, νη πξνζθνξέο (νηθνλνκηθέο – ηερληθέο), λα ζπλνδεχνληαη απφ επξεηήξην, 
ζην νπνίν ζα αλαγξάθεηαη ην πεξηερφκελν ηνπ θάζε εγγξάθνπ, κε ηελ αληίζηνηρε 
αξίζκεζε πνπ θέξεη θαηά ηα αλσηέξσ (πρ νηθνλνκηθή πξνζθνξά: θχιια 1-4, 
εγγπεηηθή επηζηνιή: θχιιν 5 θ.ν.θ). Έγγξαθα ηπρφλ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα λα 
κλεκνλεχνληαη εκθαλψο ζην επξεηήξην γηα ηελ θαιχηεξε δηαζθάιηζε ηνπ 
απνξξήηνπ ηνπο. 
 
           5. Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη 
δηθαησκάησλ απφ ηνλ πξνκεζεπηή ζε ηξίηνπο πιελ ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο 
ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, ην νπνίν κπνξεί λα εθρσξείηαη ζε αλαγλσξηζκέλν 
Υξεκαηνπηζησηηθφ Ίδξπκα κεηά απφ ηεθκεξησκέλν βάζεη ζπκθσλεηηθνχ αίηεκα 
ηνπ πξνκεζεπηή πξνο ηελ αλαζέηνπζα Αξρή θαη ζρεηηθή απφθαζε - έγθξηζή ηεο. 
Οη πξνκεζεπηέο, εθφζνλ επηζπκνχλ εθρψξεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη 
ππνρξεψζεψλ ηνπο ζε ηξάπεδα, ππνρξενχληαη λα ην γλσζηνπνηνχλ ζηελ 
Τπεξεζία κε ηελ ππνβνιή ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο. Πξν ηεο ππνγξαθήο 
ηεο ζχκβαζεο νη πξνκεζεπηέο ζα πξνζθνκίδνπλ ζηελ Τπεξεζία ην ζρέδην ηεο 
ζχκβαζεο εθρψξεζεο, πξνθεηκέλνπ λα ειέγρεηαη απφ ην Ννκηθφ Γξαθείν ηεο 
Γλζεο. Σν επίζεκν πιένλ θείκελν ζα αλαγξάθεηαη ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο θαη 
ζα απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 
 
           6. Καλέλαο    ππνςήθηνο    πξνκεζεπηήο   δελ   κπνξεί   ζε   
νπνηαδήπνηε πεξίπησζε λα επηθαιεζηεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ κέξνπο ηεο 
Τπεξεζίαο, ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
            
      7.  Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί 
δεκνζίσλ πξνκεζεηψλ/παξνρή ππεξεζηψλ. 
 

 Αλρεο (ΠΒ) Υξήζηνο Κνπθνπβέηζηνο  

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η  

  

Αλζζηήο (ΠΒ) Γεψξγηνο Δπζηαζηάδεο  

Γληήο 4νπ Γξαθείνπ  

 
 
ΠΡΟΘΗΚΔ  
«1»  Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο πκκεηνρήο.  
«2»  Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Καιήο Δθηέιεζεο.  
«3»  Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Πξνθαηαβνιήο. 

 
 
 

ΑΔΑ: 63ΟΗ6-ΘΓΖ
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. / . 

 165 ΜΟΗΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΚΣΟΞΔΤΣΩΝ 
 ΠΤΡΑΤΛΩΝ ΠΔΠ RM–70  
 4Ο ΓΡΑΦΔΗΟ 
 08 Ηνπι 16 
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Α» ΣΖ ΓΓΖ  
Φ.600/64/2636/.380  
 

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 
ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 
Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………….. 
Καηάζηεκα                …………………………. 
(Γ/λζε νδόο -αξηζκόο TK fax )                                     Ζκεξνκελία έθδνζεο ………  
                         ΔΤΡΩ. …………………… 
   
ΠΡΟ: ………………………………. 
  (165 ΜΟΗΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
  ΔΚΣΟΞΔΤΣΩΝ ΠΤΡΑΤΛΩΝ 
  ΠΔΠ RM – 70) 
  
 ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΑΡΗΘΜ. ……… ΔΤΡΩ# …...….….# 
 
 - Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλωξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζαο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ δηθαηώκαηνο 
ηεο δηδήζεωο κέρξη ηνπ πνζνύ ηωλ ΔΤΡΩ.   ………………………(θαη 
νινγξάθωο)……………………………………..   ππέξ  ηεο εηαηξείαο 
………………………………………………………. Γ/λζε 
………………………………………………………….  δηα ηε ζπκκεηνρή  ηεο εηο ην 
δηελεξγνύκελν δηαγωληζκό ηεο 165 ΜΠΔΠ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζίηηζεο 
πξνζθύγωλ – κεηαλαζηώλ ζύκθωλα κε ηελ ππ. Αξίζκ.  .…./2016   Γηαθήξπμή ζαο. 
 
-  Ζ παξνύζα εγγύεζε θαιύπηεη κόλν ηηο από ηελ ζπκκεηνρή εηο ηνλ αλωηέξω 
δηαγωληζκό απνξξένπζεο ππνρξεώζεηο ηεο ελ ιόγω εηαηξείαο θαζ’ όιν ηνλ ρξόλν 
ηζρύνο ηεο. 
 
-  Σν παξαπάλω πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε ηε 
δήιωζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρωξίο θακία από κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη 
ρωξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο από 
απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
 
-  ε πεξίπηωζε θαηάπηωζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπηωζεο ππόθεηηαη 
ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 
-  Απνδερόκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρύ ηεο εγγύεζεο ύζηεξα από απιό 
έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο  ζαο κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ην ζρεηηθό αίηεκα ζαο ζα καο 
ππνβιεζεί  πξηλ  από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 
 

ΑΔΑ: 63ΟΗ6-ΘΓΖ



 A -1 - 2 

. / . 

 - Ζ παξνύζα ηζρύεη κέρξη θαη ηελ ………………………………………… . 
 

(ΖΜΔΗΩΖ  ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ) 
 
Ο ρξόλνο ηζρύνο πξέπεη λα είλαη κεγαιύηεξνο έλα (1) κήλα ηνπ ρξόλνπ ηζρύνο ηεο 
πξνζθνξάο, όπωο ζρεηηθά αλαθέξεηαη ζηε Γ/με). 
 
Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ηωλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ έρνπλ δνζεί 
ζην Γεκόζην θαη ΝΠΓΓ ,ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο παξνύζαο, δελ 
ππεξβαίλεη ην όξην ηωλ εγγπήζεωλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην Τπνπξγείν 
Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

  
 Αλρεο (ΠΒ) Υξήζηνο Κνπθνπβέηζηνο  

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ Η Ο Η Κ Ζ Σ Ζ  

  

  
Αλζζηήο (ΠΒ) Γεώξγηνο Δπζηαζηάδεο  

Γληήο 4νπ Γξαθείνπ  

 

ΑΔΑ: 63ΟΗ6-ΘΓΖ



 165 ΜΟΙΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΚΣΟΞΔΤΣΩΝ 
 ΠΤΡΑΤΛΩΝ ΠΔΠ RM–70  
 4Ο ΓΡΑΦΔΙΟ 
 08 Ινπι 16 
ΠΡΟΘΗΚΗ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ ΓΓΗ  
Φ.600/64/2636/.380  
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΔΠΙΣΟΛΗ  ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 
Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………….. 
Καηάζηεκα                …………………………. 
(Γ/λζε νδόο -αξηζκόο TK fax )                         Ηκεξνκελία έθδνζεο   ………………
                        ΔΤΡΩ. …………………… 
 
ΠΡΟ: ………………………………. 
  (165 ΜΟΙΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
  ΔΚΣΟΞΔΤΣΩΝ ΠΤΡΑΤΛΩΝ 
  ΠΔΠ RM – 70) 
 
 ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ  ΑΡΙΘΜ. ……… ΔΤΡΩ# 
…...….….# 
- Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζαο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ 
δηθαηώκαηνο ηεο δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ΔΤΡΩ.   …………………(θαη 
νινγξάθσο) …………..……….. …….  ζην νπνίν θαη κόλν πεξηνξίδεηαη ε 
ππνρξέσζή καο, ππέξ  ηεο εηαηξείαο ………………………………………. 
Γ/λζε…………………………………………………………. γηα ηελ θαιή εθηέιεζε 
από απηήλ ησλ όξσλ ηεο κε αξηζκό …. ζύκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηε 
παξνρή ππεξεζηώλ ζίηηζεο πξνζθύγσλ – κεηαλαζηώλ (αξ. δηαθήξπμήο ζαο 
……/2016) πξνο θάιπςε αλαγθώλ ηνπ …………….………. θαη ην νπνίν πνζόλ 
θαιύπηεη ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. αμίαο ………...ΔΤΡΩ απηήο.  
 
- Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κόλε 
ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε 
θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο 
από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
 
-  ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο 
ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 
- Η παξνύζα εγγύεζή καο αθνξά κόλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρύεη κέρξη 
ηελ επηζηξνθή ηεο ζ’ εκάο , νπόηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί 
καο θακηά ηζρύ. 
 
- Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ 
έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο 
παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην 
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

 

 Αλρεο (ΠΒ) Υξήζηνο Κνπθνπβέηζηνο  

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η  

  

  
Αλζζηήο (ΠΒ) Γεώξγηνο Δπζηαζηάδεο  

Γληήο 4νπ Γξαθείνπ  

 

ΑΔΑ: 63ΟΗ6-ΘΓΖ



 165 ΜΟΙΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΚΣΟΞΔΤΣΩΝ 
 ΠΤΡΑΤΛΩΝ ΠΔΠ RM–70  
 4Ο ΓΡΑΦΔΙΟ 
 08 Ινπι 16 
ΠΡΟΘΗΚΗ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ ΓΓΗ  
Φ.600/64/2636/.380  
 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ 
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ 

 
Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………….. 
Καηάζηεκα                …………………………. 
(Γ/λζε νδόο -αξηζκόο TK fax )     Ηκεξνκελία έθδνζεο   ……………… 
      ΔΤΡΩ. ………………………………… 
ΠΡΟ: ………………………………. 
  (165 ΜΟΙΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
  ΔΚΣΟΞΔΤΣΩΝ ΠΤΡΑΤΛΩΝ 
  ΠΔΠ RM – 70) 
 
ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΠΡΟΚΑΣΑΒΟΛΗ  ΑΡΙΘΜ. ……… ΔΤΡΩ# …...….….# 
 
- Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε όηη εγγπώκεζα δηα ηεο παξνύζαο 
εγγπεηηθήο επηζηνιήο αλέθθιεηα θαη αλεπηθύιαθηα, παξαηηνύκελνη ηνπ 
δηθαηώκαηνο ηεο δηδήζεσο κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ ΔΤΡΩ.   ………………(θαη 
νινγξάθσο)………………….……….. ζην νπνίν θαη κόλν πεξηνξίδεηαη ε 
ππνρξέσζή καο, ππέξ ηεο εηαηξείαο ……………………………………….. 
Γ/λζε………………………………………………γηα ηελ ιήςε πξνθαηαβνιήο ίζεο 
κε ην  % ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο πξν ΦΠΑ εθ………….ΔΤΡΩ ηεο κε 
αξηζ…………..ζύκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο ε ελ ιόγσ εηαηξεία γηα ηε 
πξνκήζεηα ……………………………….ηεο (ππ’ αξίζκ ……Γηαθήξπμεο) πξνο 
θάιπςε αλαγθώλ ηνπ …………., πιένλ ηόθσλ θαη εθαξκνγή ησλ άξζξσλ 25, 32 
θαη 34 ηνπ ΠΓ 118/2007. 
 
-  Σν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη  ζα θαηαβιεζεί κε κόλε 
ηε δήισζή ζαο νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία από κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε 
θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο 
από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 
 
-  ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγύεζεο ην πνζό ηεο θαηάπησζεο 
ππόθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρύνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 
 
-      Η παξνύζα εγγύεζή καο αθνξά κόλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρύεη κέρξη 
ηελ επηζηξνθή ηεο ζ’ εκάο , νπόηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί 
καο θακηά ηζρύ. 
 
- Βεβαηνύηαη ππεύζπλα όηη ην πνζό ησλ εγγπεηηθώλ καο επηζηνιώλ πνπ 
έρνπλ δνζεί ζην Γεκόζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζό ηεο 
παξνύζαο, δελ ππεξβαίλεη ην όξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί από ην 
Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

 Αλρεο (ΠΒ) Υξήζηνο Κνπθνπβέηζηνο  

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η  

  

  
Αλζζηήο (ΠΒ) Γεώξγηνο Δπζηαζηάδεο  

Γληήο 4νπ Γξαθείνπ  

 

ΑΔΑ: 63ΟΗ6-ΘΓΖ



                                                                               

 

 165 ΜΟΙΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
 ΔΚΣΟΞΔΤΣΩΝ ΠΤΡΑΤΛΩΝ ΠΔΠRM – 70  
 4ν ΓΡΑΦΔΙΟ 
 08 Ινπι 16 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΗ ΓΓΗ  
Φ.600/64/2636/. 380  
     

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΙΣΙΗ 

ΣΗ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΟΜΗ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ ΒΙ.ΠΔ ΓΡΑΜΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο  
Ανηικείμενο Ππομήθειαρ 

 
1. Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο αθνξά ζηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα 

ηελ παξνρή πιήξνπο δηαηξνθήο έσο εμαθνζίσλ (600) πξνζθχγσλ – κεηαλαζηψλ 
πνπ δηακέλνπλ ζηελ ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΟΜΗ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ ΒΙ.ΠΔ ΓΡΑΜΑ. Ο αλσηέξσ 
αξηζκφο είλαη ν κέγηζηνο αξηζκφο πξνζθχγσλ – κεηαλαζηψλ πνπ δχλαηαη λα 
θηινμελεζεί ζηελ ππφςε δνκή θηινμελίαο θαη πηζαλψο λα απμνκεηψλεηαη αλάινγα 
κε ηηο απαηηήζεηο θάιπςεο αλαγθψλ. 
 

2. Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε ηξηψλ (3) έηνηκσλ γεπκάησλ 
αλά εκέξα (πξσηλφ, κεζεκεξηαλφ, βξαδηλφ), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηδηθψλ 
ζπζζηηίσλ φπσο ζπζζίηηα γηα επάισηεο νκάδεο. 
 

3. Σα εηδηθά ζπζζίηηα εθηηκψληαη ζε πνζνζηφ απφ 10% έσο 20% ηνπ 
ζπλφινπ ησλ κεξίδσλ ηεο πεξηνρήο θαη αλαιχνληαη ζηηο Πξνζζήθεο ηνπ παξφληνο. 
 

4. Δμαηηίαο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο θχζεσο ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο 
θαη ηνπ γεγνλφηνο φηη ν ηειηθφο αξηζκφο ησλ γεπκάησλ  δελ κπνξεί λα θαζνξηζηεί 
εθ ησλ πξνηέξσλ, ε Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απμνκεηψλεη ηνλ αξηζκφ 
ησλ ζηηηδφκελσλ κέρξη ηελ έθδνζε ηεο θαηαθχξσζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ 
εκεξήζησλ κεξίδσλ, ζχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ παξφληνο. 
 

5. Βαζηθά ηνηρεία ηεο Γηαδηθαζίαο: 
 

  Οη διαδικαζίερ ζύνατηρ ζύμβαζηρ ζα γίλνπλ κε κέξηκλα ηεο 165 
ΜΠΔΠ θαη γηα ηηο πνζφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 
 Ο παξαθάησ πίλαθαο, θαζνξίδεη ηηο βαζηθέο δηνηθεηηθέο ιεπηνκέξεηεο 

ηεο δηαδηθαζίαο κέρξη θαη ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. 
 
 

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΝΑΘΔΗ ΤΜΒΑΗ 
Γηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο 
δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ 
κε γξαπηέο ελζθξάγηζηεο πξνζθνξέο. 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

Απνθιεηζηηθά ε ρακειφηεξε ηηκή φπσο 
πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν αμηνιφγεζεο 
πξνζθεξφκελσλ  ηηκψλ ζχκθσλα κε 
ηελ αλάιπζε ζηνπο Γεληθνχο θαη 
Δηδηθνχο Όξνπο. 
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ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΔΠΙΛΟΓΗ 

Η αλάδεημε κεηνδφηε ζα γίλεη βάζεη ησλ 
θξηηεξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηα 
άξζξα 51 θαη 52 ηνπ ΠΓ 60/07, αθνχ ε 
αλαζέηνπζα αξρή ειέγμεη ηελ 
θαηαιιειφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζζεί 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα έσο 42 θαη 49 
ηνπ ηδίνπ ΠΓ. 

ΥΡΟΝΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ Σν ηαρχηεξν δπλαηφ. 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ Λέζρε Αμησκαηηθψλ Γξάκαο. 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΓΩΝ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ 
φπσο ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο. 

ΚΩΓΙΚΟ CPV …………………... 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ 
ΓΑΠΑΝΗ  

105.660 €. 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΗΗ 
Ηκεξήζην ζπζζίηην ελφο αηφκνπ 
(πξσηλφ – γεχκα – δείπλν). 

ΠΟΟΣΗΣΑ 
600 κεξίδεο εκεξεζίσο ( κε δπλαηφηεηα 
αχμεζεο +15% θαη κείσζεο έσο -50%). 

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο (κε 
δπλαηφηεηα κνλνκεξνχο παξάηαζεο 
θαηά πεξίπησζε θαη αλαιφγσο 
δηαηηζέκελσλ πηζηψζεσλ). 

ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΗ 
Κέληξν «Αλνηρηήο Γνκήο Φηινμελίαο» 
ζηε ΒΙ.ΠΔ Γξάκαο 

ΓΛΩΑ ΤΝΣΑΞΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 
Γιψζζα ζχληαμεο ησλ πξνζθνξψλ ε 
ειιεληθή. 

ΝΟΜΙΜΑ ΤΜΒΑΗ Δπξψ (€). 

ΚΡΑΣΗΔΙ ΔΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ  
ΣΩΝ ΔΙΓΩΝ / ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

Οη ηηκέο ππφθεηληαη ζηηο ππέξ ηνπ ΜΣ 
θαη ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο νη 
ηζρχνπζεο κέρξη θαη ηελ εκέξα 
ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ 

Καηά ηελ πιεξσκή, παξαθξαηείηαη ν 

πξνβιεπφκελνο απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία θφξνο εηζνδήκαηνο. 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΗΜΟΙΔΤΗ 
(ΑΝΑΡΣΗΗ ζην ΓΙΑΤΓΔΙΑ) 

Η 08 Ινπιίνπ 2016. 

ΠΡΟΘΔΜΙΑ  
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

Η 15 Ινπιίνπ 2016 έσο 10:00. 

ΠΔΡΙΟΓΟ  
ΙΥΤΟ ΣΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

120 εκέξεο (ηνπιάρηζηνλ) κέρξη 
νινθιεξψζεσο ζπκβαηηθψλ 
ππνρξεψζεσλ 

ΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΝΑΡΞΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Η 22 Ινπιίνπ 2016. 

<< ΓΙΑΙΡΔΣΟΣΗΣΑ >>  
ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

Η πξνκήζεηα δεν είναι διαιπεηή θαηά 
είδνο παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 
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ΑΡΘΡΟ 2Ο  
Πποαπαιηούμενα – Πποζόνηα Τποτήθιος Αναδόσος 

 
 Όπσο εδάθην 1ηδ ηνπ Άξζξνπ 5 θαη ηνπ Άξζξνπ 11 ησλ Γεληθψλ Όξσλ. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο  

Τποσπεώζειρ Τποτήθιος Αναδόσος 
 
 1. Όπσο εδάθην 1ηζ ηνπ Άξζξνπ 5 θαη ηνπ Άξζξνπ 11 ησλ Γεληθψλ 
Όξσλ.  
 
 2. ηα παξαπάλσ νη θαη’ ειάρηζην πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα πιε-
ξνχληαη είλαη νη εμήο: 
 
  α. Η πηζηή ηήξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αγνξαλνκηθψλ θαη γηα ηελ 
αζθάιεηα ηξνθίκσλ δηαηάμεσλ ηεο Δζληθήο θαη Κνηλνηηθήο Ννκνζεζίαο θαη 
ηδηαίηεξα ηνπ ΚΣΠ θαη ησλ ΔΚ 852/04 θαη ΔΚ 853/04. 
 
  β. Σα πξντφληα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 
ζπζζηηίνπ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ.  
 
  γ. Σα ζθεχε πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαζθεπή, 
κεηαθν-ξά θαη απνζήθεπζε ζα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ 
Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 
 
  δ. Οη κεξίδεο ηνπ ζπζζηηίνπ ζα παξαηίζεληαη ζηνπο δηθαηνχρνπο 
θαη ζα δηαηίζεληαη ζε ζθεχε κηαο ρξήζεσο, κε κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ. 
 
  ε. Σν πξφγξακκα ζπζζηηίνπ ησλ πξνζθχγσλ - κεηαλαζηψλ 
δηαθξίλεηαη σο αθνινχζσο:  
 
   (1) Γεληθφ πζζίηην σο Πξνζζήθε «1/Β». 
   (2) πζζίηην γηα βξέθε (0-6 κελψλ) σο Πξνζζήθε «2/Β». 
   (3) πζζίηην γηα βξέθε (6-12 κελψλ) σο Πξνζζήθε «3/Β». 
   (4) πζζίηην γηα παηδηά (1 σο 12 εηψλ) σο Πξνζζήθε 
«4/Β». 
   (5) πζζίηην γηα δηαβεηηθνχο σο Πξνζζήθε «5/Β». 
   (6) πζζίηην γηα επάισηεο νκάδεο (έγθπνη, ζειάδνπζεο θηι) 
σο Πξνζζήθε «6/Β». 
 
 εκείσζε: Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα ηελ παξαζθεπή ησλ ζπζζηηίσλ λα κελ 
ρξεζηκνπνηνχληαη είδε πνπ δελ επηηξέπνληαη απφ ηε κνπζνπικαληθή ζξεζθεία 
(ρνηξηλφ θξέαο, αιθνφι). 
 
  ζη. Δπίζεο, ν ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα 
ππνβάιεη πξνζθνξά (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ  ζηελ  ηηκή  Ηκεξήζηαο  Αηνκηθήο 
Μεξίδαο ίηηζεο) ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηηο πεξηπηψζεηο ρνξήγεζεο ή κε, κηαο 
θηάιεο εκθηαισκέλνπ λεξνχ 1,5 ιίηξσλ αλά άηνκν ηελ εκέξα, αλάινγα κε ηηο 
απαηηήζεηο ηηο Τπεξεζίαο. 
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  δ. Σα ηξία (3) γεχκαηα ζα πξέπεη λα παξαηίζεληαη απφ 
πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ  απφ 07:00 σο ηελ 09:00 γηα ην πξσηλφ, απφ 12:30 σο 
ηελ 14:30 γηα ην κεζεκεξηαλφ θαη απφ 19:00 σο ηελ 21:00 γηα ην βξαδηλφ θαη ζηελ 
ελδεηθλπφκελε γηα βξψζε ζεξκνθξαζία. Σν ζρεηηθφ ρξνλνδηάγξακκα είλαη 
ελδεηθηηθφ θαη ηξνπνπνηείηαη κεηά απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ αλαδφρνπ θαη ηεο 
Τπεξεζίαο. 
 
 3. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη κε δηθά ηνπ έμνδα λα δηακνξθψζεη 
ηνπο ρψξνπο παξάζεζεο, λα δηαζέηεη πξνζσπηθφ θαη πιηθά δηαλνκήο θαγεηνχ 
(πνηήξηα, ζθεχε, ραξηνπεηζέηεο θ.α.) θαζψο θαη λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο. 
 
 4. Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο παξάζεζεο, κε κέξηκλα ηνπ αλα-
δφρνπ ζα γίλεηαη απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ παξάζεζεο, απνθνκηδή ησλ απνξ-
ξηκκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαη γεληθή θαζαξηφηεηα – 
πξνεηνηκαζία γηα ηελ επφκελε παξάζεζε ζπζζηηίνπ.  
 
 5. Μεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα παξαδίδεη 
ηνπο ρψξνπο σο έρνπλ θαη ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνζχξεη ηηο θαηαζθεπέο ηνπ 
θαη ηα κεραλήκαηα – έπηπια ηδηνθηεζίαο ηνπ. 
 
 6. Η παπάθεζη παποςζία ηπιμελούρ επιηποπήρ παπαλαβήρ έπγος  
(πος θα οπιζθεί ζε επόμενη θάζη από ηον ΑΔΦ Δπάμαρ). 
 
 7. Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο νθείιεη λα νξίζεη ππεχζπλν έξγνπ θαη 
αλαπιεξσκαηηθφ ν νπνίνο πξέπεη αθελφο λα επηβιέπεη ηελ νξζή ιεηηνπξγία, 
αθεηέξνπ λα έξρεηαη ζε επαθή κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο γηα 
νπνηνδήπνηε πξφβιεκα πξνθχςεη. 
 
 8. Σν πξνζσπηθφ ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ: 
 
  α. Θα θέξεη δηαθξηηηθή ακθίεζε ή ραξαθηεξηζηηθφ. 
 
  β. Θα έρεη ππνβιεζεί ζηνπο πξνβιεπφκελνπο εκβνιηαζκνχο θαη 
ινηπέο εμεηάζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 
 
  γ. Θα είλαη επγεληθφ, εππξεπνχο εκθάληζεο θαη ζα δέρεηαη θάζε 
έιεγρν απφ ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο. 
 
  δ. Θα ηειεί ππφ ηνλ έιεγρν θαη ηελ επζχλε ηνπ αλαδφρνπ.  

 
ΑΡΘΡΟ 4Ο 

Ποιόηηηα Πποζθεπομένυν Ειδών – Έλεγσορ 
 

 1. Πνηφηεηα πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ: 
 
  α. Όια ηα πξνζθεξφκελα είδε ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα 
Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ. 

 
  β. Με κέξηκλα ηνπ ππνςήθηνπ αλάδνρνπ πξέπεη λα 
εμαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο πγεηνλνκηθήο κεηαθνξάο θαη ηνπνζέηεζεο ησλ 
εηδψλ (κεηαθνξά εληφο θαζαξψλ ζπζθεπαζηψλ, θαζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε 
ρψξσλ επζχλεο ηνπ). 
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  γ. Η κεηαθνξά ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη κε θαηάιιεια νρήκαηα/κέζα 
γηα ην ζθνπφ απηφ, ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηε παξ. 1γ θαη 1ε ηνπ άξζξνπ 2 
ηνπ παξφληνο.  
 
  δ. Οη ζπζθεπαζίεο ησλ ζπζζηηίσλ ζα ελαξκνλίδνληαη κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κψδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηψλ γηα ηελ ρξήζε ηνπο ζε 
δεζηά θαη θξχα ηξφθηκα έηζη ψζηε λα επλννχλ ηε δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζία ηνπο 
θαη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα πξνο θαηαλάισζε. 
 
  ε. Δπίζεο ε Τπεξεζία, θαηά ηελ θξίζε ηεο θαη κε ηελ παξνπζία 
ηνπ αλαδφρνπ ή ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, δχλαηαη λα ιακβάλεη δείγκαηα ησλ πξνο 
θαηαλάισζε εηδψλ ηα νπνία ζα πξνζθνκίδνληαη ζην ζηξαηησηηθφ ρεκείν ή ζε 
αληίζηνηρν ρεκείν (φηαλ δελ ππάξρεη ζηξαηησηηθφ), πξνο ππνβνιή ηνπο ζηνπο 
παξαθάησ ειέγρνπο: 
 
   (1) Μηθξνβηνινγηθφ 
 
   (2) Υεκηθή αλάιπζε 
 
   (3) Ιζηνινγηθή εμέηαζε 
 
  ζη. Σα δείγκαηα πνπ ζα ιακβάλνληαη ζα είλαη ηξία (3) απφ θάζε 
είδνο, θαη ην θφζηνο ηνπο ζα βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. Δπίζεο ηνλ αλάδνρν ζα 
βαξχλεη θαη ην θφζηνο ησλ εμεηάζεσλ / ρεκηθψλ αλαιχζεσλ. 
 
  δ. Σα απνηειέζκαηα ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ εμεηάζεσλ, πξέπεη 
λα είλαη απνιχησο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθέο ησλ ηξνθίκσλ. 
 

      ε. Δηδηθφηεξα, ζε φ,ηη αθνξά ηε ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο, ηα 
κηθξνβηνινγηθά θξηηήξηα θαη ζηελ θνζηνιφγεζε ησλ δεηγκάησλ ηξνθίκσλ 
θαζνξίδνληαη ηα παξαθάησ: 
 
   (1) πρλφηεηα: Γεηγκαηνιεςία (ζεξκήο – θξχαο θνπδίλαο), 
κία (1) θνξά ην κήλα, θαηά ηηο επηζθέςεηο Αμθψλ αξκνδίσλ ζε ζέκαηα πγηεηλήο, 
θαηφπηλ πξνγξακκαηηζκνχ. 
 
   (2) Μηθξνβηνινγηθά θξηηήξηα, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ 
πίλαθα: 
 

 Θεξκή Κνπδίλα Κξχα Κνπδίλα 

Γείθηεο 
θνπξαλψδνπο 
ξχπαλζεο 

E. coli ≤ 10 cfu/g E.coli ≤ 102 cfu/g 

Γείθηεο αηνκηθήο 
πγηεηλήο 

S.aureus 
m: ≤ 10 cfu/g 
(ηθαλνπνηεηηθφ) 
Μ: ≤ 102 cfu/g (απνδεθηφ) 

S.aureus 
m: ≤ 102 cfu/g 
(ηθαλνπνηεηηθφ) 
Μ: ≤ 5x102 cfu/g (απνδεθηφ) 

Γείθηεο 
πεξηβαιινληηθήο 
πγηεηλήο 

Entrerobacteriaceae 
m: ≤ 10 cfu/g 
(ηθαλνπνηεηηθφ) 
Μ: ≤ 102 cfu/g (απνδεθηφ) 

Entrerobacteriaceae 
m: ≤ 102 cfu/g 
(ηθαλνπνηεηηθφ) 
Μ: ≤ 5x102 cfu/g (απνδεθηφ) 
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 Θεξκή Κνπδίλα Κξχα Κνπδίλα 

Παζνγφλα 

Salmonella spp 
Απνπζία/25g 
L.monocytogenes 
Απνπζία/25g 

Salmonella spp 
Απνπζία/25g 
L.monocytogenes ≤ 102 
cfu/g 

 
Σνλίδεηαη φηη ζε πεξηπηψζεηο ηππνπνηεκέλσλ δεηγκάησλ θξχαο θνπδίλαο (π.ρ. ηπξφο 
«ΦΔΣΑ»), ζα ιακβάλνληαη θαηά πεξίπησζε ππφςε ηα ηζρχνληα λνκνζεηεκέλα 
θξηηήξηα αζθαιείαο ηνπ ΔΚ 2073/2005 θαη ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ. 
 
    (3) Κνζηνιφγεζε πξνκεζεπηψλ, ζχκθσλα κε ηα 
θαζνξηδφκελα ζην ΦΔΚ 1401Β/2007.  
 
  2. Έιεγρνο θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ: 
 
   α. Ο αλάδνρνο ζα δέρεηαη νπνηνλδήπνηε έιεγρν ζηα ζπζζίηηα 
(βάξνο, πεξηεθηηθφηεηα, πνηνηηθφ έιεγρν, ρεκηθφ έιεγρν), ν νπνίνο ζα γίλεηαη απφ 
αξκφδηα επηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο, παξνπζία (θαηά ηελ θξίζε ηεο) πγεηνλνκηθνχ 
πξνζσπηθνχ, ε νπνία ζα ππνβάιιεη εηζεγήζεηο – παξαηεξήζεηο πξνο ηα αξκφδηα 
φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο. 
 
   β. Σα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο ζα ειέγρνπλ ηελ θαζαξηφηεηα 
ησλ ρψξσλ παξαζθεπήο ησλ κεξίδσλ θαη παξάζεζεο. 
 
   γ. Ο έιεγρνο απνζθνπεί ζηελ νξζή ιεηηνπξγία ησλ ρψξσλ 
παξαζθεπήο/παξάζεζεο (πγεηνλνκηθφο έιεγρνο ηξνθίκσλ), ζηελ αζθάιεηα ησλ 
ρψξσλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 
 
   δ. Η ππεξεζία δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε πγεηνλνκηθφ έιεγρν ησλ 
εξγαζηεξίσλ – εγθαηαζηάζεσλ ηνπ αλάδνρνπ, ψζηε λα δηαπηζηψλεηαη ε 
ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο πγεηνλνκηθέο δηαηάμεηο. 

 
Άπθπο 5ο  

Παπαγγελία – Παπάδοζη – Παπαλαβή Μεπίδυν 
 
  1. Η παξαγγειία ησλ κεξίδσλ, ε πνζφηεηα ησλ κεξίδσλ, θαζψο θαη ηπρφλ 
εηδηθέο νδεγίεο γηα ηελ παξαζθεπή ηνπο, βάζεη ησλ πξνγξακκάησλ ησλ Πξνζζεθψλ 
ηνπ παξφληνο, ζα δίλνληαη θαζεκεξηλά εγγξάθσο κε θαμ ή κήλπκα ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ ηελ πξνεγνχκελε εκέξα απφ ηελ παξάδνζε, κέρξη ηελ 13:00. 
Παξαγγειία πνπ ζα δίλεηαη ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζα εθηειείηαη εθφζνλ 
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απφ ηνλ αλάδνρν λα ηελ εθηειέζεη ρσξίο λα απνβεί ζε βάξνο 
ηεο πνηφηεηαο ησλ παξαγγειζέλησλ εηδψλ.  
 
  2. Δπηπιένλ ν αλάδνρνο δηαηεξεί ππνρξέσζε δπλαηφηεηαο παξάδνζεο 
ηνπ πξσηλνχ θάζε εκέξαο ηνπ γεληθνχ ζπζζηηίνπ κε εηνηκφηεηα παξάδνζεο εληφο 
κίαο (1) ψξαο.  
 
  3. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εθνδηάδεη επαξθψο ην 
Κέληξν (ρψξν παξάζεζεο ζπζζηηίνπ) θαη αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ κε ηα απαξαίηεηα 
ζθεχε θαη αλαιψζηκα (αιάηη, πηπέξη, ραξηνπεηζέηεο, πνηήξηα θ.α.). 
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 4. Σα θαγεηά πξέπεη λα παξαδίδνληαη κέζα ζε ηζνζεξκηθά θνπηηά κεηα-
θνξάο θαη λα αθήλνληαη κέζα ζηα ηζνζεξκηθά θνπηηά κεηαθνξάο πξνθεηκέλνπ λα 
δηαηεξνχληαη ζηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία. Σα ηζνζεξκηθά θνπηηά κεηαθνξάο πξέ-
πεη λα είλαη θαζαξά κε επζχλε ηεο εηαηξείαο ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη πξνβιεπφ-
κελεο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ζπλζήθεο πγηεηλήο. 
 
 5. Η παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο θαιήο εθηέιεζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 
παξαζρεζεηζψλ ππεξεζηψλ, ε επίβιεςε θαη ε παξαιαβή ηνπο ζα γίλεηαη απφ 
ηξηκειή επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο, ε νπνία ζα ζπγθξνηεζεί 
εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ. Η επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ 
ζα παξαθνινπζεί δηαξθψο ηε ρξεζηκνπνηνχκελε κεζνδνινγία αιιά θαη ηελ φιε 
πινπνίεζε ησλ παξαζρεζεηζψλ ππεξεζηψλ θαη ηδηαίηεξα αλ ε δηαδηθαζία 
πινπνίεζεο είλαη ζχκθσλε κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ 
παξέρνληνο ππεξεζίεο θαζ’ φια ηα ζηάδηα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο κέρξη θαη 
ηεο ηειηθήο δηάζεζεο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο. 
 
 6. Καζεκεξηλά ζα ζπληάζζνληαη θαηαζηάζεηο παξαιεθζεηζψλ κεξίδσλ  
(πξσηφθνιιν πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο) πνπ ζα ζπλππνγξάθνληαη απφ 
ηελ αξκφδηα επηηξνπή ηεο αλσηέξσ παξαγξάθνπ, ηνλ Τπεχζπλν Έξγνπ (πνπ ζα 
νξίδεηαη απφ ηε Μνλάδα) θαη ηνλ νξηζζέληα απφ ηνλ αλάδνρν ππεχζπλν ηνπ έξγνπ 
(ή ηνλ αλαπιεξσκαηηθφ). 
 
 7. ε πεξίπησζε πνπ νη παξαγγειζείζεο  κεξίδεο δελ θαηαλαισζνχλ ε-
ληφο ηεο εκέξαο ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηηο παξαιάβεη θαη λα ηηο 
δηαηεξήζεη κε αζθαιή θαη πγηεηλφ ηξφπν ζε ρψξν επζχλεο ηνπ. Οη ζρεηηθέο κεξίδεο 
ζα αθαηξνχληαη απφ ηελ παξαγγειία ηεο επνκέλεο εκέξαο αλεμαξηήησο ηνπ 
πξνβιεπφκελνπ πξνγξάκκαηνο. 
 
 8. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο ππνδείμεηο ηεο 
επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ζε φιεο ηηο θάζεηο 
παξνρήο ππεξεζηψλ ζίηηζεο (παξαζθεπή – κεηαθνξά – νξγάλσζε ρψξνπ 
παξάζεζεο – δηαλνκή ζπζζηηίνπ – απνθαηάζηαζε ρψξνπ παξάζεζεο). 
 
 9. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο θαζπζηεξήζεη λα παξαδψζεη ηα 
θαγεηά (έσο +60 ιεπηά ηεο ψξα ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη «αλσηέξαο βίαο») ή 
παξαιείςεη λα θέξεη νξηζκέλα απφ εθείλα πνπ ηνπ παξαγγέιζεθαλ (φπσο πξνζδη-
νξίδνληαη ζηηο Πξνζζήθεο ηνπ παξφληνο) ή δελ ηα παξαδψζεη θαζφινπ, ηφηε ε 
Τπεξεζία ζα αγνξάζεη ηα είδε απηά ή αληίζηνηρα πξντφληα απφ ην ειεχζεξν 
εκπφξην. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο απνξ-
ξίςεη ηα πξνζθεξφκελα είδε θαη ν αλάδνρνο δελ ηα αληηθαηαζηήζεη ζε ηαρζείζα 
πξνζεζκία εληφο ψξαο ην αξγφηεξν, παξαηηνχκελνο ξεηψο απφ θάζε δηθαίσκα. 
 
 10. ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 9 ην ζπλνιηθφ 
θφζηνο αγνξάο εθ ηνπ ειεπζέξνπ εκπνξίνπ, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε πξφ-
ζζεηε δαπάλε πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ αηηία απηή, βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν θαη 
θαηαινγίδνληαη ζε βάξνο απηνχ κεηά απφ έθδνζε ζρεηηθήο απφθαζεο ζχκθσλα κε 
ηα ηζρχνληα. 
 
 11. Μεηά ην πέξαο ηεο δηαλνκήο ησλ γεπκάησλ, ν αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη γηα ηελ ζπιινγή ησλ ζθεπψλ θαη ησλ κέζσλ πνπ ηπρφλ δηαζέηεη θαη 
πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ. 
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 12. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα απφθξηζεο θαη 
αληηκεηψπηζεο νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο δηθήο ηνπ ππαηηηφηεηαο παξνπζηαζηεί 
θαηά ηε δηαλνκή ησλ γεπκάησλ κέζα ζε ρξνληθφ πεξηζψξην κίαο (1) ψξαο. 
 

Άπθπο 6ο  
Σεσνική Πποζθοπά 

 
 1. Όπσο παξ.1 ηνπ Άξζξνπ 5 θαη ηνπ Άξζξνπ 11 ησλ Γεληθψλ Όξσλ. 
                         
 2. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ησλ πξνκεζεπηψλ ζην φηη, φινη νη παξάγξαθνη 
ησλ Γεληθψλ θαη Δηδηθψλ Όξσλ ζεσξνχληαη «ΑΠΑΡΑΒΑΣΟΙ ΌΡΟΙ» θαη ε κε 
ηήξεζε απηψλ ζπλεπάγεηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο.      
 

ΑΡΘΡΟ 7ο  
Υπόνορ Ιζσύορ Πποζθοπών 

 

 Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαζνξίδεηαη ζε εθαηφλ είθνζη εκέξεο (120) 
εκεξνινγηαθέο εκέξεο, πξνζκεηξνχκελεο απφ ηελ επνκέλε ηεο θαηαιεθηηθήο 
εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο 
κηθξφηεξν ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Λνηπά 
φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.  

 
ΑΡΘΡΟ 8ο  

Αςξομείυζη Ποζοηήηυν 
 

         1.    Δπηθπιάζζεηαη ην δηθαίσκα ηεο Τπεξεζίαο, γηα αχμεζε ησλ πνζνηήησλ 
θαηά 15% θαη κείσζε θαηά 50%, έσο ηελ θαηαθχξσζε. 
 
         2.   Απηνχ ηνπ είδνπο ε απμνκείσζε δε ζα έρεη θακία επίδξαζε ζηελ ηηκή ησλ 
εθνδίσλ θαη ζηνπο ππφινηπνπο φξνπο ηεο πξνκήζεηαο. 
 

ΆΡΘΡΟ 9ο 
Κπαηήζειρ – Έξοδα 

 
 1. Οη πξνκεζεπηέο επηβαξχλνληαη κε θξαηήζεηο 4,1996%, νη νπνίεο 

αλαιχνληαη φπσο παξαθάησ: 

              α.   Τπέξ Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ (ΜΣ)         4,00% 
 
              β.   Τπέξ Υαξηνζήκνπ                                            0,083% 
 
              γ.    Τπέξ ΟΓΑ/Υαξηνζήκνπ                                   0,0166% 
 
              δ.   Τπέξ  Δ.Α.Α.ΓΗ.Τ.    0,10% 
 
         2.   Δπίζεο, νη πξνκεζεπηέο επηβαξχλνληαη κε:  
 
                α.  Μεηαθνξηθά, δπγηζηηθά, εθθνξησηηθά, δαζκνχο θαη ινηπά έμνδα, 
φπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο, 
κέρξη ηελ νξηζηηθή παξάδνζε ηνπο ζηηο απνζήθεο ηεο Μνλάδαο παξαιαβήο. 
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  β.  Κξαηήζεηο θαη εηζθνξέο ππέξ δηαθφξσλ Αζθαιηζηηθψλ Σακείσλ 
θηι. 
 
 3. Λνηπά, φπσο θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 14 ησλ γεληθψλ φξσλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 

 
ΑΡΘΡΟ 10Ο 

Παπαλαβή ςμβαηικών Τλικών 
 
 Ο έιεγρνο ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ζα γίλεη απφ ηελ 
αξκφδηα επηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο, ζηηο εγθαηαζηάζεηο παξάζεζεο, ζχκθσλα κε 
ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο φξνπο, παξνπζία ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 
πξνκεζεπηή. Σα έμνδα βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή. 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Οικονομική Πποζθοπά 

 

 1. Ο ζθξαγηζκέλνο Φάθεινο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πξέπεη 
λα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν – επί πνηλή  α- 
πνθιεηζκνχ - ηνλ πίλαθα φπσο απηφο πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ άξζξν. 
 

 2. Η «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ππνρξεσηηθά 
ζπκπιεξσκέλν - επί πνηλή απνθιεηζκνχ - ηνλ πίλαθα γηα ηνλ νπνίν ππνβάιιεη 
πξνζθνξά ν ππνςήθηνο αλάδνρνο, φπσο απηφο πεξηγξάθεηαη ζην θάησζη 
ππφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο: 
 

  α. Σηκή αλά εκεξήζηα αηνκηθή κεξίδα ζίηηζεο κε αλάιπζε 
ρσξηζηά ηνπ είδνπο γεχκαηνο, ζε ΔΤΡΩ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ππέξ ηξίησλ 
θξαηήζεσλ θαη θάζε είδνπο δαπαλψλ. ηηο πξνζθνξέο λα δίδνληαη ηηκέο κε 
ρνξήγεζε κηαο θηάιεο εκθηαισκέλνπ λεξνχ 1,5 ιίηξνπ αλά άηνκν ηελ εκέξα, θαη 
θφζηνο άλεπ απηήο, φπσο ζηνλ Πίλαθα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πνπ αθνινπζεί.  
 

  β. Πνζνζηφ Φ.Π.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο. (ε πεξί-
πησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο Φ.Π.Α. απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ 
Τπεξεζία). 
 

           3. ηε ζθξαγηζκέλε νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά ν Πξνζθέξσλ ζα 
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ πίλαθα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ζπκπιεξσκέλν θαη 
ππνγεγξακκέλν. 
 

 4.   Μεηνδφηεο ζα αλαδεηρζεί εθείλνο κε ηελ ρακειφηεξε πξνζθεξφκελε 
ηηκή (ΠΣ) εκεξήζηα αηνκηθή κεξίδα (πιήξνπο ζίηηζεο θαη εηδηθψλ ζπζζηηίσλ), 
ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν πνπ αθνινπζεί θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε πξνζθεξφκελε 
παξνρή ππεξεζηψλ, θαιχπηεη ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΑ ηνπο Γεληθνχο (Άξζξν 7ν) θαη 
Δηδηθνχο Όξνπο. 
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Πίνακαρ Οικονομικήρ Πποζθοπάρ (Τποσπευηικό Τπόδειγμα) 
 

Α/Α ΕΙΔΟ ΤΙΣΙΟΤ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΣΙΜΗ ΜΕ ΕΜ-
ΦΙΑΛΩΜΕΝΟ 

ΝΕΡΟ 

ΣΙΜΗ   
 (ΜΕ ΦΠΑ 

24%) 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΣΙΜΗ ΥΩΡΙ 
ΕΜΦΙΑΛΩ-

ΜΕΝΟ ΝΕΡΟ 

ΣΙΜΗ   
 (ΜΕ ΦΠΑ 

24%) 

ΠΑΡΑΣ/ 
ΕΙ 

1 Γεληθφ (ΣΑ)      

2 
Βξέθε (0-6 κελψλ) 
(ΣΒν) 

     

3 
Βξέθε (6-12 κελψλ) 
(ΣΒ1) 

     

4 
Παηδηά (1-12 εηψλ) 
(ΣΠ) 

     

5 Γηαβεηηθνί (ΣΓ)      

6 
Δπάισηεο νκάδεο 
(ΣΔ) 

     

7 ΤΝΟΛΟ      

 
ΑΡΘΡΟ 12Ο  

Διαδικαζία Διαγυνιζμού 
 
 1. χκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 
 2. Οη πξνζθνξέο αλνίγνληαη ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε 
ηελ εμήο ζεηξά, ήηνη: 
 
  α. Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθψλ. 
 
  β. Έιεγρνο ηερληθήο πξνζθνξάο (Τπνζηεξηθηηθήο 
αιιεινγξαθίαο). 
  
  γ. Έιεγρνο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο (καζεκαηηθφο ηχπνο ηνπ 
Άξζξνπ 7 ησλ Γεληθψλ Όξσλ θαη Τπφδεηγκα Πίλαθα ηνπ Άξζξνπ 11 ησλ 
παξφλησλ Δηδηθψλ Όξσλ).   
 
 3. Η θαηαθχξσζε σο επηβεβαίσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, 
δεζκεχεη ηνλ κεηνδφηε γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο εληφο πξνθαζνξηζκέλεο απφ 
ηελ θείκελε λνκνζεζία πξνζεζκίαο κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο πνπ απαηηνχληαη θαη αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο ζηνπο Γεληθνχο θαη 
Δηδηθνχο Όξνπο ηεο παξνχζεο δηαδηθαζίαο.  
 
 4. ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή δηαβηβάδεη αξκνδίσο ηελ εηζήγεζή ηεο κε ην 
Πξαθηηθφ ηεο θαη ζπλεκκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ κεηνδφηε. 
 
 5. Η 165 ΜΠΔΠ εθδίδεη θαηαθπξσηηθή απφθαζε θαη θαιεί ην κεηνδφηε 
πξνο ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
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ΑΡΘΡΟ 13ο 
Λοιποί Όποι 

 
 1. ε πεξίπησζε αδπλακίαο εθηέιεζεο νξηζκέλσλ ειέγρσλ απφ ηα 
θηεληαηξηθά ζηξαηησηηθά εξγαζηήξηα ή άιια αξκφδηα εξγαζηήξηα ηεο ζηξαηησηηθήο 
ππεξεζίαο, γίλνληαη δεθηά ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ πνπ αλαγξάθνληαη 
ζην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ εξγνζηαζίνπ παξαζθεπήο απηψλ. ηελ πεξίπησζε απηή, νη 
ηηκέο ζα αλαγξάθνληαη ζην Γειηίν ηνπ ΥΗ κε ηελ έλδεημε φηη ειήθζεζαλ απφ ην 
πηζηνπνηεηηθφ ηνπ παξαζθεπαζηή. 
 
 2. ε πεξίπησζε πνπ ηα θηεληαηξηθά ζηξαηησηηθά εξγαζηήξηα ή ηα άιια 
αξκφδηα εξγαζηήξηα ηεο Τπεξεζίαο δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ειέγρνπ ζε θάπνηα 
ραξαθηεξηζηηθά, ηα δείγκαηα ζα απνζηέιινληαη ζην ΓΥΚ ή άιιν θαηάιιειν 
εξγαζηήξην ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 
 
 3. Σα δείγκαηα πνπ ιακβάλνληαη βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηή, πνπ 
ππνρξεψλεηαη ζε άκεζε αλαπιήξσζε ή κείσζε ηεο αληίζηνηρεο πνζφηεηαο απφ 
απηή πνπ παξαδφζεθε ηειηθά. 
 
 4. Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο ηεξκαηηζκνχ ηεο 
ζχκβαζεο πξηλ  ην  πέξαο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ νινθιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, άλεπ πεξαηηέξσ απνδεκίσζεο, ζε  πεξίπησζε  πνπ 
ππεξεζηαθνί - επηρεηξεζηαθνί ιφγνη επηβάινπλ  ηελ  παχζε ή ηελ αλαζηνιή 
ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εμππεξεηνχκελνπ Κέληξνπ/Γνκήο.  
 
 5. Σξνπνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπζζηηίνπ είλαη δπλαηή κε  ηηο 
πξνυπνζέζεηο φηη, ζα  ζπκθσλεζεί απφ θνηλνχ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κε 
βάζε ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ πξνζθχγσλ/κεηαλαζηψλ, δελ επεξεάδεηαη ην 
θφζηνο, ε πνηφηεηα, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο πξφζιεςεο ζεξκίδσλ.  
 
 6. Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 

 Αλρεο (ΠΒ) Υξήζηνο Κνπθνπβέηζηνο  

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η  

  

  
Αλζζηήο (ΠΒ) Γεψξγηνο Δπζηαζηάδεο  

Γληήο 4νπ Γξαθείνπ  

 
ΠΡΟΘΗΚΕ   
«1» Γεληθφ πζζίηην. 
«2» πζζίηην γηα Βξέθε (0-6 κελψλ). 
«3» πζζίηην γηα Βξέθε (6-12 κελψλ). 
«4» πζζίηην γηα Παηδηά (1 σο 12 εηψλ).   
«5» πζζίηην γηα Γηαβεηηθνχο. 
«6» πζζίηην γηα Δπάισηεο Οκάδεο (Γηα Όιεο ηηο Ηκέξεο).  
 
 

ΑΔΑ: 63ΟΗ6-ΘΓΖ



 165 ΜΟΙΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΚΣΟΞΔΤΣΩΝ 
 ΠΤΡΑΤΛΩΝ ΠΔΠ RM–70  
 4Ο ΓΡΑΦΔΙΟ 
 08 Ιοσι 16 
ΠΡΟΘΗΚΗ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΗ ΓΓΗ  
Φ.600/64/2636/.380  

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ 

 
Α/Α ΗΜΔΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΙ 

1
ε
 ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

1 Γεσηέρα 
Αηοκηθός τσκός 250 ml 
Κροσαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Μαθαρόληα 250 gr  κε θόθθηλε 
ζάιηζα 

Σσρί Φέηα 50 gr 

Παηάηες Φούρλοσ 250 gr 
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 
 

α. Σο γεύκα θαη ηο δείπλο λα 
ζσλοδεύεηαη από Άρηο  250 gr ή Έλα 
(1) Αρηίδηο 80 gr. 
β. Σο θρούηο εποτής ζα πρέπεη λα 
είλαη 100-120 gr. 
γ. Οη ειηές είλαη 20-30 gr 
δ. Όιες οη ποζόηεηες αλαθέροληαη 
ζε έηοηκα προς βρώζε γεύκαηα. 
ε. Ηκερήζηο ζηηερέζηο είλαη 2000 
(+/- 100Kcal) ζερκίδωλ 
ζη. ηο ζσζζίηηο περηιακβάλεηαη θαη 
κία θηάιε ηοσ 1,5 ιίηροσ αλά άηοκο 
εκθηαιωκέλοσ λερού,  αλαιόγως 
ηωλ αλαγθώλ. 

 
 
 

2 Σρίηε 
Αηοκηθός τσκός 250 ml 
Κροσαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Φαθόρσδο 300 gr 
Σσρί Φέηα 50 gr 

 

Ρεβσζοθεθηέδες (Φαιάθει) 120γρ κε 
Κοσς Κοσς 150 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

3 Σεηάρηε 
Αηοκηθός τσκός 250 ml 
Κροσαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Κοηόποσιο 250-300gr 
κε Ρύδη 100gr 

 

Λαταλόρσδο 300 gr                                
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

4. Πέκπηε 
Αηοκηθός τσκός 250 ml 
Κροσαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Ποσρές  300 gr κε θόθθηλε ζάιηζα               
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής  
 

2 αβγά βραζηά κε Παηάηες θούρλοσ 
150 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

5. Παραζθεσή 

Αηοκηθός τσκός 250 ml 
Κροσαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Φαζοιάθηα ιαδερά κε παηάηες 300 
gr. (ζσλοιηθά) 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 
 

Ρύδη 250 gr κε θόθθηλε ζάιηζα                    
Σσρί θέηα 50 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

6. άββαηο 
Αηοκηθός τσκός 250 ml 
Κροσαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Ρεβύζηα 300 gr 
, Διηές 

2 αβγά βραζηά κε Παηάηες θούρλοσ 
150 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής  

7. Κσρηαθή 
Αηοκηθός τσκός 250 ml 
Κροσαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Μοζτάρη 150 gr κε 
Με Ρύδη 250 gr 

 

Παηάηες Φούρλοσ 250 gr 
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 
 

2
ε
 ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

8. Γεσηέρα 
Αηοκηθός τσκός 250 ml 
Κροσαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Μαθαρόληα 250 gr  κε  ζάιηζα 
ιαταληθώλ 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 
 

Ποσρές 300gr κε θόθθηλε ζάιηζα               
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

ΑΔΑ: 63ΟΗ6-ΘΓΖ



Β-1-2 
 

 

Α/Α ΗΜΔΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΙ 

9. Σρίηε 
Αηοκηθός τσκός 250 ml 
Κροσαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

παλαθόρσδο 300 gr                               
Σσρί Φέηα 50 gr 

 

2 αβγά βραζηά κε Παηάηες θούρλοσ 
150 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής  
 

10. Σεηάρηε 
Αηοκηθός τσκός 250 ml 
Κροσαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Φαθές κε Πιηγούρη 300 gr 
Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Ρεβσζοθεθηέδες(Φαιάθει 120γρ κε 
Κοσς Κοσς 150 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

11. Πέκπηε 
Αηοκηθός τσκός 250 ml 
Κροσαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Κοηόποσιο 250 gr – 300 gr 
Κοσς Κοσς 150 gr 

 

Παηάηες Γηατλί 250 gr 
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

 12. Παραζθεσή 

Αηοκηθός τσκός 250 ml 
Κροσαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Πραζόρσδο 300 gr                                           
Σσρί Φέηα 50 gr 

 

Φαζοιάθηα ιαδερά κε παηάηες 300 
gr. (ζσλοιηθά) 

Έλα (1) θρούηο εποτής 

13. άββαηο 
Αηοκηθός τσκός 250 ml 
Κροσαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Φαζοιάδα 300 gr , Διηές  
 

Ρύδη 150 gr κε θόθθηλε ζάιηζα 
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

14. Κσρηαθή 
Αηοκηθός τσκός 250 ml 
Κροσαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

Μοζτάρη Κοθθηληζηό 200-250 gr 
κε Πιηγούρη 150gr 

 

Παηάηες Φούρλοσ 250 gr 
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 

 
 Αλτες (ΠΒ) Υρήζηος Κοσθοσβέηζηος  

Αθρηβές Αληίγραθο Γ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η  

  

  

Αλζζηής (ΠΒ) Γεώργηος Δσζηαζηάδες  

Γληής 4οσ Γραθείοσ  

 

ΑΔΑ: 63ΟΗ6-ΘΓΖ



 165 ΜΟΙΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΚΣΟΞΔΤΣΩΝ 
 ΠΤΡΑΤΛΩΝ ΠΔΠ RM–70  
 4Ο ΓΡΑΦΔΙΟ 
 08 Ιοσλ 16 
ΠΡΟΘΗΚΗ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΗ ΓΓΗ  
Φ.600/64/2636/.380  

 
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ (0-6 ΜΗΝΩΝ) 

 
Α/Α ΗΜΔΡΑ  ΠΑΡ/ΔΙ 

1 ΟΛΔ ΣΙ ΗΜΔΡΔ 
4 γεύμαηα ηων 240ml (ζκόνη διαλσμένη ζηα 120 ml νερό) 

έκαζηο με Γάλα 1
η
ς βρεθικής ηλικίας (0-6 μηνών) έηοιμο προς 

πόζη 

α. Με μέριμνα ηοσ αναδότοσ να 
ηοποθεηηθεί σποδομή για ηην παροτή 
ηοσ γάλακηος (κοσηιά ζσζκεσαζίας -
βραζηήρες) ενηός ηοσ τώροσ ηης 
Τπηρεζίας. 
β. Να ηηρείηαι ποζόηηηα 100 θακελ. 
ταμομήλι ζε απόθεμα για ηα βρέθη.   
γ. ηο ζσζζίηιο περιλαμβάνεηαι και μία 
θιάλη ηοσ 1,5 λίηροσ ανά άηομο 
εμθιαλωμένοσ νερού,  αναλόγως ηων 
αναγκών.  

  

 Αντης (ΠΒ) Υρήζηος Κοσκοσβέηζιος  

Ακριβές Ανηίγραθο Γ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η  

  

  
Ανθζηής (ΠΒ) Γεώργιος Δσζηαθιάδης  

Γνηής 4οσ Γραθείοσ  
 

ΑΔΑ: 63ΟΗ6-ΘΓΖ



 165 ΜΟΙΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΚΣΟΞΔΤΣΩΝ 
 ΠΤΡΑΤΛΩΝ ΠΔΠ RM–70  
 4Ο ΓΡΑΦΔΙΟ 
 08 Ιοσι 16 
ΠΡΟΘΗΚΗ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΗ ΓΓΗ  
Φ.600/64/2636/.380  

 
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ (6-12 ΜΗΝΩΝ) 

 
ΠΡΩΙΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΙ 

Όκοηο κε ηο γεληθό ζσζζίηηο κε 
προζζήθε γάιαθηος εβαπορέ 240 ml 
πιήρες 3,5% περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος 
ζε θάζε γεύκα αθαηροσκέλοσ ηοσ 
τσκού  
 

Όκοηο κε ηο γεληθό ζσζζίηηο 
αλεσμένο κε προζζήθε γάιαθηος 
εβαπορέ 240 ml πιήρες 3,5% 
περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος ζε θάζε 
γεύκα 

Όκοηο κε ηο γεληθό ζσζζίηηο αλεσμένο 
κε προζζήθε γάιαθηος εβαπορέ 240 ml 
πιήρες 3,5% περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος 
ζε θάζε γεύκα 

α. Σο γεύκα θαη ηο δείπλο λα 
ζσλοδεύεηαη από Άρηο 250 gr ή Έλα (1) 
Αρηίδηο 80 gr. 
β. Σο θρούηο εποτής ζα πρέπεη λα είλαη 
100-120 gr 
γ. Καηά ηης εκέρες πρόβιευες οκειέηας 
ζε γεύκα/ δείπλο, λα αιέζεηαη ηο έηερο 
γεύκα ηες ίδηας εκέρας.  
δ. Όιες οη ποζόηεηες σποιογίδοληαη ζηο 
κηζό  
ε. Ηκερήζηο ζηηερέζηο είλαη περίποσ 
1300 (+/-100Kcal). 
ζη. ηο ζσζζίηηο περηιακβάλεηαη θαη κία 
θηάιε ηοσ 1,5 ιίηροσ αλά άηοκο 
εκθηαιφκέλοσ λερού, αλαιόγφς ηφλ 
αλαγθώλ. 

 

 Αλτες (ΠΒ) Υρήζηος Κοσθοσβέηζηος  
Αθρηβές Αληίγραθο Γ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η  

  

  
Αλζζηής (ΠΒ) Γεώργηος Δσζηαζηάδες  
Γληής 4οσ Γραθείοσ  

 

 

ΑΔΑ: 63ΟΗ6-ΘΓΖ



 165 ΜΟΙΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΚΣΟΞΔΤΣΩΝ 
 ΠΤΡΑΤΛΩΝ ΠΔΠ RM–70  
 4Ο ΓΡΑΦΔΙΟ 
 08 Ιοσι 16 
ΠΡΟΘΗΚΗ «4» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΗ ΓΓΗ  
Φ.600/64/2636/.380  

 
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (1-12 ΕΤΩΝ) 

 
Α/Α ΗΜΔΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΙ 

1
ε
 ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

1 Γεσηέρα 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 

ιίπος  
Κροσαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φρούηο 
Δποτής 

 
Μαθαρόληα 250 gr  κε θόθθηλε 

ζάιηζα 
Σσρί Φέηα 50 gr  

Αηοκηθός τσκός 250 ml 
 

Παηάηες Φούρλοσ 250 gr 
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος  
 

α. Σο γεύκα θαη ηο δείπλο λα 
ζσλοδεύεηαη από Άρηο  250 gr ή έλα 
(1) Αρηίδηο 80 gr. 
β. Σο θρούηο εποτής ζα πρέπεη λα 
είλαη 100-120 gr. 
γ. Οη ειηές είλαη 20-30 gr 
δ. Όιες οη ποζόηεηες αλαθέροληαη 
ζε έηοηκα προς βρώζε γεύκαηα. 
ε. Ηκερήζηο ζηηερέζηο είλαη 2400 (+/- 
100Kcal) ζερκίδωλ 
ζη. ηο ζσζζίηηο περηιακβάλεηαη θαη 
κία θηάιε ηοσ 1,5 ιίηροσ αλά άηοκο 
εκθηαιωκέλοσ λερού, αλαιόγως ηωλ 
αλαγθώλ. 

 

2 Σρίηε 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 

ιίπος 
Κροσαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φρούηο 
Δποτής 

Φαθόρσδο 300 gr 
Σσρί Φέηα 50 gr 

Αηοκηθός τσκός 250 ml 
 

Ρεβσζοθεθηέδες (Φαιάθει) 120γρ κε 
Κοσς Κοσς 150 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής Γάια 
εβαπορέ 240 ml 1,5% περηεθηηθόηεηα 

ζε ιίπος  
 

3 Σεηάρηε 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος Κροσαζάλ 75 - 

85 gr 
Έλα (1) Φρούηο 

Δποτής 

Κοηόποσιο 250-300gr 
κε Ρύδη 100gr 

Αηοκηθός τσκός 250 ml 
 

Λαταλόρσδο 300 gr                                
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής Γάια 
εβαπορέ 240 ml 1,5% περηεθηηθόηεηα 

ζε ιίπος  
 
 

4. Πέκπηε 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος Κροσαζάλ 75 - 

85 gr 
Έλα (1) Φρούηο 

Δποτής 

Ποσρές  300 gr κε θόθθηλε ζάιηζα               
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής  
Αηοκηθός τσκός 250 ml 

 

 
2 αβγά βραζηά κε Παηάηες θούρλοσ 

150 gr 
Έλα (1) Φρούηο Δποτής Γάια 

εβαπορέ 240 ml 1,5% περηεθηηθόηεηα 
ζε ιίπος  

 

5. Παραζθε Γάια εβαπορέ 240 ml Φαζοιάθηα ιαδερά κε παηάηες 300 Ρύδη 250 gr κε θόθθηλε ζάιηζα                    

ΑΔΑ: 63ΟΗ6-ΘΓΖ



Β-4-2 
 

 

Α/Α ΗΜΔΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΙ 

σή 1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος Κροσαζάλ 75 - 

85 gr 
Έλα (1) Φρούηο 

Δποτής 

gr. (ζσλοιηθά) 
Έλα (1) Φρούηο Δποτής 
Αηοκηθός τσκός 250 ml 

 

Σσρί θέηα 50 gr 
Έλα (1) Φρούηο Δποτής Γάια 

εβαπορέ 240 ml 1,5% περηεθηηθόηεηα 
ζε ιίπος  

6. Σάββατο 

 
Γάια εβαπορέ 240 ml 

1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος Κροσαζάλ 75 - 

85 gr 
Έλα (1) Φρούηο 

Δποτής 

Ρεβύζηα 300 gr 
, Διηές  

Αηοκηθός τσκός 250 ml 

άληοσηης αηοκηθό κε Ασγό , ληοκάηα, 
θαζέρη 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος 

7. Κυριακή 

 
Γάια εβαπορέ 240 ml 

1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος Κροσαζάλ 75 - 

85 gr 
Έλα (1) Φρούηο 

Δποτής 

Μοζτάρη 150 gr κε 
Με Ρύδη 250 gr 

Αηοκηθός τσκός 250 ml 

Παηάηες Φούρλοσ 250 gr 
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος  
 

2
ε
 ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

8. Γεσηέρα 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος Κροσαζάλ 75 - 

85 gr 
Έλα (1) Φρούηο 

Δποτής 

Μαθαρόληα 250 gr  κε  ζάιηζα 
ιαταληθώλ 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 
Αηοκηθός τσκός 250 ml 

 

Ποσρές 300gr κε θόθθηλε ζάιηζα               
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος  
 

9. Σρίηε 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος Κροσαζάλ 75 - 

85 gr 
Έλα (1) Φρούηο 

Δποτής 

παλαθόρσδο 300 gr                               
Σσρί Φέηα 50 gr  

Αηοκηθός τσκός 250 ml 
 

2 αβγά βραζηά κε Παηάηες θούρλοσ 
150 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής  
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος  
 

10. Σεηάρηε 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος Κροσαζάλ 75 - 

85 gr 
Έλα (1) Φρούηο 

Δποτής 
 

Φαθές κε Πιηγούρη 300 gr 
Έλα (1) Φρούηο Δποτής  
Αηοκηθός τσκός 250 ml 

 

Ρεβσζοθεθηέδες (Φαιάθει) 120γρ κε 
Κοσς Κοσς 150 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής  
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος  
 

ΑΔΑ: 63ΟΗ6-ΘΓΖ



Β-4-3 
 

 

Α/Α ΗΜΔΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΙ 

11. Πέκπηε 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος Κροσαζάλ 75 - 

85 gr 
Έλα (1) Φρούηο 

Δποτής 

Κοηόποσιο 250 gr – 300 gr 
Κοσς Κοσς 150 gr 

Αηοκηθός τσκός 250 ml 
 

Παηάηες Γηατλί 250 gr 
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος  
 

12. 
Παραζθε

σή 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος Κροσαζάλ 75 - 

85 gr 
Έλα (1) Φρούηο 

Δποτής 

Πραζόρσδο 300 gr                                           
Σσρί Φέηα 50 gr 

Αηοκηθός τσκός 250 ml 
 

Φαζοιάθηα ιαδερά κε παηάηες 300 gr. 
(ζσλοιηθά) 

Έλα (1) θρούηο εποτής 
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος  
 

13. άββαηο 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος Κροσαζάλ 75 - 

85 gr 
Έλα (1) Φρούηο 

Δποτής 

Φαζοιάδα 300 gr , Διηές  
Αηοκηθός τσκός 250 ml 

 

Ρύδη 150 gr κε θόθθηλε ζάιηζα 
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος  
 

14. Κσρηαθή 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος Κροσαζάλ 75 - 

85 gr 
Έλα (1) Φρούηο 

Δποτής 

Μοζτάρη Κοθθηληζηό 200-250 gr 
κε Πιηγούρη 150gr 

Αηοκηθός τσκός 250 ml 
 

Παηάηες Φούρλοσ 250 gr 
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φρούηο Δποτής 
Γάια εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περηεθηηθόηεηα ζε ιίπος  
 

 
 Αλτες (ΠΒ) Υρήζηος Κοσθοσβέηζηος  

Αθρηβές Αληίγραθο Γ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η  

  

  
Αλζζηής (ΠΒ) Γεώργηος Δσζηαζηάδες  

Γληής 4οσ Γραθείοσ  

 

ΑΔΑ: 63ΟΗ6-ΘΓΖ



 165 ΜΟΙΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΚΣΟΞΔΤΣΩΝ 
 ΠΤΡΑΤΛΩΝ ΠΔΠ RM–70  
 4Ο ΓΡΑΦΔΙΟ 
 08 Ιοσι 16 
ΠΡΟΘΗΚΗ «5» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΗ ΓΓΗ  
Φ.600/64/2636/.380  

 
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑΒΗΤΙΚΩΝ 

 
Α/Α ΗΜΔΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΙ 

1
ε
 ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

1 Δεσηέρα 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 

1,5% περιεκηικόηηηα ζε 

λίπος,  Αρηίδιο  80 gr 

 

Μακαρόνια 250 gr  με κόκκινη ζάληζα 

Τσρί Φέηα 50 gr  

Ένα (1) Πράζινο Μήλο 100-120 gr 

 

Παηάηες Φούρνοσ 250 gr 

Τσρί Φέηα 50 gr 

 

α. Tο δείπλο λα ζσλοδεύεηαη από 
έλα (1) Αρηίδηο 80 gr. 
β. Οη ειηές είλαη 20-30 gr 
γ. Όιες οη ποζόηεηες αλαθέροληαη 
ζε έηοηκα προς βρώζε γεύκαηα. 
δ. Ηκερήζηο ζηηερέζηο είλαη 1800 
(+/- 100Kcal)  
ε. ηο ζσζζίηηο περηιακβάλεηαη θαη 
κία θηάιε ηοσ 1,5 ιίηροσ αλά άηοκο 
εκθηαιωκέλοσ λερού, αλαιόγως ηωλ 
αλαγθώλ. 

2 Σρίηε 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος, Αρηίδηο  80 gr 

Φαθόρσδο 300 gr 
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr 
 
 
 

Ρεβσζοθεθηέδες (Φαιάθει)120γρ κε 
Κοσς Κοσς 150 gr 

 

3 Σεηάρηε 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος, Αρηίδηο  80 gr 

Κοηόποσιο 250-300gr 
κε Ρύδη 100gr 

       Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 
gr 

 

Λαταλόρσδο 300 gr                                
Σσρί Φέηα 50 gr 

 

4. Πέκπηε 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος, Αρηίδηο  80 gr 

Ποσρές  300 gr κε θόθθηλε ζάιηζα               
Σσρί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr 
 

 
2 αβγά βραζηά κε Παηάηες θούρλοσ 

150 gr 
 

5. 
Παραζθε

σή 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος, Αρηίδηο  80 gr 

Φαζοιάθηα ιαδερά κε παηάηες 300 
gr. (ζσλοιηθά) 

Σσρί θέηα 50 gr , 
Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr 

 

Ρύδη 250 gr κε θόθθηλε ζάιηζα                    
Σσρί θέηα 50 gr 

 
 
 

6. άββαηο 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος, Αρηίδηο  80 gr 

Ρεβύζηα 300 gr 
, Διηές 

Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr 
 

2 αβγά βραζηά κε Παηάηες θούρλοσ 
150 gr 

 

7. Κσρηαθή 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος, Αρηίδηο  80 gr 

Μοζτάρη 150 gr κε 
Με Ρύδη 250 gr 

Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr 
 

Παηάηες Φούρλοσ 250 gr 
Σσρί Φέηα 50 gr 

 

ΑΔΑ: 63ΟΗ6-ΘΓΖ



Β-5-2 
 

 

Α/Α ΗΜΔΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΙ 

2
ε
 ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

8. Γεσηέρα 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος, Αρηίδηο  80 gr 

Μαθαρόληα 250 gr  κε  ζάιηζα 
ιαταληθώλ 

Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr 
 

Ποσρές 300gr κε θόθθηλε ζάιηζα               
Σσρί Φέηα 50 gr 

 

9. Σρίηε 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος, Αρηίδηο  80 gr 

παλαθόρσδο 300 gr                               
Σσρί Φέηα 50 gr  

Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr 
 

2 αβγά βραζηά κε Παηάηες θούρλοσ 
150 gr 

 

10. Σεηάρηε 
Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος, Αρηίδηο  80 gr 

Φαθές κε Πιηγούρη 300 gr 
Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr 

 

Ρεβσζοθεθηέδες (Φαιάθει) 120γρ κε 
Κοσς Κοσς 150 gr 

 

11. Πέκπηε 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος, Αρηίδηο  80 gr 

Κοηόποσιο 250 gr – 300 gr 
Κοσς Κοσς 150 gr 

Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr 
 

Παηάηες Γηατλί 250 gr 
Σσρί Φέηα 50 gr 

 

12. 
Παραζθε

σή 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος, Αρηίδηο  80 gr 

Πραζόρσδο 300 gr                                           
Σσρί Φέηα 50 gr  

Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr 
 

Φαζοιάθηα ιαδερά κε παηάηες 300 gr. 
(ζσλοιηθά) 

 

13. άββαηο 
Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος, Αρηίδηο  80 gr 

Φαζοιάδα 300 gr , Διηές  
Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr 

 

Ρύδη 150 gr κε θόθθηλε ζάιηζα 
Σσρί Φέηα 50 gr 

 

14. Κσρηαθή 

Γάια εβαπορέ 240 ml 
1,5% περηεθηηθόηεηα ζε 
ιίπος, Αρηίδηο  80 gr 

Μοζτάρη Κοθθηληζηό 200-250 gr 
κε Πιηγούρη 150gr 

Έλα (1) Πράζηλο Μήιο 100-120 gr 
 

Παηάηες Φούρλοσ 250 gr 
Σσρί Φέηα 50 gr 

 

 

 Αλτες (ΠΒ) Υρήζηος Κοσθοσβέηζηος  

Αθρηβές Αληίγραθο Γ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η  

  

  
Αλζζηής (ΠΒ) Γεώργηος Δσζηαζηάδες  

Γληής 4οσ Γραθείοσ  
 

ΑΔΑ: 63ΟΗ6-ΘΓΖ



 165 ΜΟΙΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΚΣΟΞΔΤΣΩΝ 
 ΠΤΡΑΤΛΩΝ ΠΔΠ RM–70  
 4Ο ΓΡΑΦΔΙΟ 
 08 Ιοσλ 16 
ΠΡΟΘΗΚΗ «6» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Β» ΣΗ ΓΓΗ  
Φ.600/64/2636/.380  

 
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΓΙΑ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ)  

 
ΠΡΩΙΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΙ 

Όμοιο με ηο γενικό ζσζζίηιο, 
με προζθήκη γάλακηος 
εβαπορέ 240 ml πλήρες 
3,5% περιεκηικόηηηα ζε λίπος 
ζε κάθε γεύμα  

Όμοιο με ηο γενικό ζσζζίηιο, 
με προζθήκη γάλακηος 
εβαπορέ 240 ml πλήρες 
3,5% περιεκηικόηηηα ζε 
λίπος ζε κάθε γεύμα  

Όμοιο με ηο γενικό ζσζζίηιο, 
με προζθήκη γάλακηος 
εβαπορέ 240 ml πλήρες 
3,5% περιεκηικόηηηα ζε λίπος 
ζε κάθε γεύμα  

 
α. Σο γεύμα και ηο δείπνο να ζσνοδεύεηαι 
από Άρηο  250 gr ή Ένα (1) Αρηίδιο 80 gr. 
β. Σο θρούηο εποτής θα πρέπει να είναι 
100-120 gr 
γ. Ημερήζιο ζιηηρέζιο είναι περίποσ 2600 
(+/-100Kcal. 
δ. ηο ζσζζίηιο περιλαμβάνεηαι και μία 
θιάλη ηοσ 1,5 λίηροσ ανά άηομο 
εμθιαλωμένοσ νερού, αναλόγως ηων 
αναγκών. 

 

 

 Αντης (ΠΒ) Υρήζηος Κοσκοσβέηζιος  

Ακριβές Ανηίγραθο Γ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η  

  

  
Ανθζηής (ΠΒ) Γεώργιος Δσζηαθιάδης  

Γνηής 4οσ Γραθείοσ  

 

ΑΔΑ: 63ΟΗ6-ΘΓΖ



 

Γ-1 

 
  

 165 ΜΟΗΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
 ΔΚΣΟΞΔΤΣΩΝ ΠΤΡΑΤΛΩΝ RΜ–70 
 4ν Γξαθείν 
 Γξάκα, 08 Ηνπι 16 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖ ΓΓΖ  
Φ.600/64/2636/.380  
                                  

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΜΒΑΖ 

 
 

  
Δ Ξ Χ Φ Τ Λ Λ Ο 

 

 
 
 

ΤΜΒΑΗ 
ΤΠ. ΑΡΙΘ. 1/2016 

γηα ηελ Παξνρή Τπεξεζηώλ 
 ίηηζεο Πξνζθύγσλ – κεηαλαζηώλ Κέληξνπ Αλνηθηήο Γνκήο Φηινμελίαο ζηε 

Βηνκεραληθή Πεξηνρή (ΒΙ.ΠΔ) Γξάκαο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 63ΟΗ6-ΘΓΖ



 

Γ-2 

 
ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ 

 
ΜΔΡΟ Α 
 
Δηζαγσγή             .. 
ΑΡΘΡΟ 1. Οξηζκνί            .. 
ΑΡΘΡΟ 2. Σφπνο θαη ν Υξφλνο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο -  πκβαιιφκελα Μέξε .. 
ΑΡΘΡΟ 3. ηνηρεία Καηαθπξσηηθήο Απφθαζεο - Πεξηερφκελν χκβαζεο              .. 
ΑΡΘΡΟ 4. θνπφο θαη Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο         .. 
ΑΡΘΡΟ 5. Αγνξαζηήο                     .. 
ΑΡΘΡΟ 6. Τπνρξεψζεηο                     .. 
ΑΡΘΡΟ 7. Καηεγνξία χκβαζεο                      .. 
ΑΡΘΡΟ 8. Έλαξμε θαη Γηάξθεηα                    .. 
ΑΡΘΡΟ 9. Μεηαβίβαζε Γηθαησκάησλ                   .. 
ΑΡΘΡΟ 10. Γιψζζα           .. 
ΑΡΘΡΟ 11. Απνδεηθηηθά θαη Πηζηνπνηεηηθά        .. 
ΑΡΘΡΟ 12. Παξαγγειίεο γηα Παξνρή Τπεξεζηψλ                          .. 
ΑΡΘΡΟ 13. Απνδνρή / Απφξξηςε Παξαγγειίαο      .. 
ΑΡΘΡΟ 14. Παξάδνζε                    .. 
ΑΡΘΡΟ 15. Απνδνρή / Απφξξηςε Παξάδνζεο                 .. 
ΑΡΘΡΟ 16. Παξάδνζε – Παξαιαβή        .. 
ΑΡΘΡΟ 17. Κήξπμε Πξνκεζεπηή Δθπηψηνπ                          .. 
ΑΡΘΡΟ 18. Κπξψζεηο γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ Παξάδνζε    .. 
ΑΡΘΡΟ 19. Σξφπνο Πιεξσκήο – Απαηηνχκελα Γηθαηνινγεηηθά Πιεξσκήο           .. 
ΑΡΘΡΟ 20. Πηζηνπνηεηηθά ζρεηηθά κε  ηηο Παξερφκελεο Τπεξεζίεο            .. 
ΑΡΘΡΟ 21: Απνπνίεζε δηθαησκάησλ                .. 
ΑΡΘΡΟ 22: Σεξκαηηζκφο                  .. 
ΑΡΘΡΟ 23: Δγγπήζεηο                                                                                             .. 
ΑΡΘΡΟ 24: Υξφλνο Αληαπφθξηζεο                              .. 
ΑΡΘΡΟ 25: Σξνπνπνηήζεηο                 .. 
ΑΡΘΡΟ 26: Δθαξκνδφκελε λνκνζεζία                          .. 
ΑΡΘΡΟ 27. πλαληήζεηο, Αλαθνξέο, Δπηζεσξήζεηο              .. 
ΑΡΘΡΟ 28.Σειηθέο Γηαηάμεηο                  .. 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 «Α»  Γηαδηθαζίεο Παξαζθεπήο θαη Παξάζεζεο  
 «Β»  Γεληθφ πζζίηην 
 «Γ»  πζζίηην γηα Βξέθε (0-6 κελψλ) 
 «Γ»  πζζίηην γηα Βξέθε (6-12 κελψλ) 
 «Δ»  πζζίηην γηα Παηδηά (1 σο 12 εηψλ)   
«Σ» πζζίηην γηα Γηαβεηηθνχο 
 «Ε»  πζζίηην γηα Δπάισηεο Οκάδεο (Γηα Όιεο ηηο Ζκέξεο)  
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 63ΟΗ6-ΘΓΖ



 

Γ-3 

 
Δηζαγσγή 

 
Ζ ζχλαςε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 118/2007 (ΦΔΚ 150/Α/10-7-2007), ζπκπιεξσκαηηθά δε κε ην 
Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/16-3-2007) θαη ελ κέξεη κε κέξνο ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ λ.4281/14.  
 

Σα άξζξα θαη νη νξηζκνί πνπ αθνινπζνχλ, δηαηππψλνπλ ηνπο φξνπο θαη 
πξνυπνζέζεηο πνπ ζα δηέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο παξαγγειίαο θαη παξάδνζεο ησλ 
εηδψλ (ππεξεζηψλ) πνπ ζα απαηηνχληαη απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή / Αγνξαζηή. 
 

Σν θείκελν ηεο χκβαζεο δηακνξθψζεθε κεηά ηελ αλάδεημε κεηνδφηε 
(παξφρνπ ππεξεζηψλ / αλαδφρνπ) κε βάζε ηελ ηερληθννηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά, 
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ησλ Γεληθψλ - Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ δηελεξγεζέληνο 
δηαγσληζκνχ θαη ηηο πξνβιέςεηο ηεο πθηζηάκελεο λνκνζεζίαο. 
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ΑΡΘΡΟ 1  

Οξηζκνί 

 
 ηε χκβαζε, νη αθφινπζνη φξνη έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ ηνπο απνδίδεηαη 
αληίζηνηρα ζην παξφλ άξζξν: 
 

1.1 Έγγξαθν: θάζε ρεηξφγξαθε, δαθηπινγξαθεκέλε ή έληππε εηδνπνίεζε, 

εληνιή ή νδεγία ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειεηππηψλ, ηειεγξαθεκάησλ θαη ηειενκνηνηππηψλ 

(fax). Ζ θνηλνπνίεζε εγγξάθσλ κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ (Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο - Αλαδφρνπ) δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί θαη κε ηε ρξήζε κελπκάησλ 

ειεθηξνληθνχ (e-mail) ζε ζπγθεθξηκέλε δηεχζπλζε πνπ αλαγξάθεηαη ζηε ζχκβαζε. 

Ωο ρξφλνο θνηλνπνίεζεο ζεσξείηαη απηφο ηεο απνζηνιήο ηνπ e-mail. 

 

1.2 Ζκέξα: ε εκεξνινγηαθή εκέξα. 

 

1.3 Παξαδνηέα: Σα πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ν Αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ή 

νθείιεη λα παξαδψζεη ζηελ επηηξνπή πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο), 

ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. 

 

1.4 Πξνζεζκίεο: ηα αλαθεξφκελα ζηε χκβαζε ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε Ζκέξεο. 

 

1.5 χκβαζε: ε παξνχζα ζπκθσλία, ηελ νπνία ζπλάπηνπλ θαη ππνγξάθνπλ ηα 

ζπκβαιιφκελα κέξε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Έξγνπ. Ζ ζχκβαζε δχλαηαη λα 

ηξνπνπνηεζεί ή λα ζπκπιεξσζεί, θαηφπηλ έγγξαθεο ζπκθσλίαο ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ηξνπνπνηήζεηο δελ αληίθεηληαη 

ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
Σόπνο θαη Υξόλνο Τπνγξαθήο ηεο ύκβαζεο – πκβαιιόκελα Μέξε 

 
2.1 Σφπνο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο: ε Γξάκα (ζηελ έδξα ηεο 165 ΜΠΔΠ). 
 
2.2 Υξφλνο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο: ε ….. Ηνπιίνπ 2016 εκέξα ηεο εβδνκάδνο  
…....... 
 
2.3 πκβαιιφκελνη : 
 
2.3.1 Ο ………  , Αμησκαηηθφο 4νπ Γξαθείνπ ηεο 165 ΜΠΔΠ σο εθπξφζσπνο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηε 
Φ.600/……………../165 ΜΠΔΠ, εθεμήο θαινχκελνο «Αγνξαζηήο». 

 
2.3.2 Ο …………….. (ΑΓΣ ….. εκεξνκελία έθδνζεο ………, AT…..), σο 
εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο………….., νξγάλσζε εθδειψζεσλ – ππεξεζίεο 
catering», …………………… εθεμήο θαινχκελνο «Αλάδνρνο».  
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2.4 Ο Τπεχζπλνο Έξγνπ (πνπ ζα νξίδεηαη απφ ηε Μνλάδα), έρεη ην δηθαίσκα λα 
ππνβάιιεη παξαγγειίεο πξντφλησλ (ππεξεζίεο), ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο θαη ζχκθσλα κε ηελ ηερληθά απνδεθηή ηερλννηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ 
αλαδφρνπ. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
ηνηρεία Καηαθπξσηηθήο Απόθαζεο, Πεξηερόκελν ύκβαζεο θαη Σηκή 

 
3.1 Με ηελ ππ. αξηζ. Φ.600/………………………./165 ΜΠΔΠ (ΑΓΑ: ……..) 
θαηαθπξσηηθή απφθαζε, ε 165 ΜΠΔΠ απνθάλζεθε ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κε ηνλ 
αλάδνρν, γηα ηε παξνρή ππεξεζηψλ ζίηηζεο, κε ηηκή εκεξήζηαο 
ζίηηζεο……………… € αλά άηνκν. ηελ παξαπάλσ ηηκή (θαζαξή αμία) έρνπλ 
ζπκπεξηιεθζεί νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο θαη θάζε είδνπο άιιε δαπάλε - 
επηβάξπλζε, ελψ δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ν ΦΠΑ 24%. 
 
3.2 Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππ. αξηζ. 1/2016, δηέπεηαη απφ ηα αλαθεξφκελα 
ζηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο φξνπο (Φ.600/………………………./165 ΜΠΔΠ πνπ 
θνηλνπνηήζεθαλ ζην ΓΗΑΤΓΔΗΑ (ΑΓΑ ……….) θαη έγηλαλ απνδεθηνί ζην ζχλνιφ 
ηνπο απφ ηνλ αληηζπκβαιιφκελν αλάδνρν (πάξνρν ππεξεζηψλ). Ζ ζχκβαζε 
απνηειείηαη απφ ην θπξίσο θείκελν θαη ηα παξαθάησ Παξαξηήκαηα: 
 

 3.2.1 «Α»  Γηαδηθαζίεο Παξαζθεπήο θαη Παξάζεζεο. 
 

 3.2.2 «Β»  Γεληθφ πζζίηην. 
 

 3.2.3  «Γ»  πζζίηην γηα Βξέθε (0-6 κελψλ). 
 

 3.2.4   «Γ»  πζζίηην γηα Βξέθε (6-12 κελψλ). 
 

 3.2.5 «Δ»  πζζίηην γηα Παηδηά (1 σο 12 εηψλ) .  
 

 3.2.6  «Σ» πζζίηην γηα Γηαβεηηθνχο. 
 

 3.2.7   «Ε»  πζζίηην γηα Δπάισηεο Οκάδεο (Γηα Όιεο ηηο Ζκέξεο). 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
θνπόο θαη Αληηθείκελν ηεο ύκβαζεο 

 
4.1 θνπφο ηεο ζχκβαζεο, είλαη λα επαλαβεβαηψζεη ηελ δέζκεπζε επί ησλ 
αλαθεξνκέλσλ φξσλ ζηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε Φ.600/…………../165 ΜΠΔΠ, 
ζχκθσλα κε ηελ νπνία ν αλάδνρνο ζα παξέρεη ζηνλ αγνξαζηή, ηηο ππεξεζίεο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο «Α» ηεο παξνχζαο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ………………..  
  
4.2 Σν αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο αθνξά ζηελ παξνρή πιήξνπο 
δηαηξνθήο εμαθνζίσλ (600) πξνζθχγσλ - κεηαλαζηψλ πνπ δηακέλνπλ ζην Κέληξν 
Αλνηθηήο Γνκήο Φηινμελίαο ζηε Βηνκεραληθή Πεξηνρή (ΒΗ.ΠΔ) Γξάκαο. Ο αλσηέξσ 
αξηζκφο είλαη ελδεηθηηθφο θαη δχλαηαη λα απμνκεηψλεηαη, ζχκθσλα κε ην Άξζξν 8 
ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ [Παξάξηεκα «Β» ηεο 
Φ.600/…………………../165 ΜΠΔΠ].  
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4.3 Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε, ζην πξνζσπηθφ ηεο παξ. 4.2, ηξηψλ 
(3) έηνηκσλ γεπκάησλ αλά εκέξα (πξσηλφ, κεζεκεξηαλφ, βξαδηλφ), ζπκπεξηιακ-
βαλνκέλσλ εηδηθψλ ζπζζηηίσλ, φπσο ζπζζίηηα γηα επάισηεο νκάδεο. Σα εηδηθά 
ζπζζίηηα εθηηκψληαη ζε πνζνζηφ πεξίπνπ 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ κεξίδσλ θαη 
αλαιχνληαη ζηα Παξαξηήκαηα «Γ» έσο «Ε». 
 

4.4 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηεθπεξαηψλεη θάζε παξαγγειία, ε νπνία  ζα 
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Τπεχζπλν Έξγνπ (πνπ ζα νξίδεηαη απφ ηε Μνλάδα), 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

Αγνξαζηήο 
 

        Ο αγνξαζηήο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 ηεο παξνχζαο, γηα ην 
ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ν 165 ΜΠΔΠ/Τπεχζπλνο Έξγνπ 
(πνπ ζα νξίδεηαη απφ ηε Μνλάδα) θαη νθείιεη λα ππνβάιεη ηελ παξαγγειία 
ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα «Α» ηεο ζχκβαζεο θαη ηα θαζνξηδφκελα ζην Άξζξν 5 
ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ.  

  
ΑΡΘΡΟ 6 

Τπνρξεώζεηο 
 

6.1 χκθσλα κε ην Παξάξηεκα "Α" ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο.  
 
6.2 Λνηπά φπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο φξνπο ηνπ δηαγσλη-
ζκνχ (Παξαξηήκαηα «Α» θαη «Β» ηεο Φ.600/…………………/165 ΜΠΔΠ) 
 

ΑΡΘΡΟ 7 

Καηεγνξία ύκβαζεο 

 
 Ζ ελ ιφγσ ζχκβαζε ζπλάπηεηαη γηα παξνρή ππεξεζηψλ ζίηηζεο ζηνπο  
πξφζθπγεο – κεηαλάζηεο ηνπ Κέληξνπ Αλνηθηήο Γνκήο Φηινμελίαο ζηε 
Βηνκεραληθή Πεξηνρή (ΒΗ.ΠΔ) Γξάκαο 

 
ΑΡΘΡΟ 8 

Έλαξμε θαη Γηάξθεηα 
 

8.1 Ζ ζχκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ (ελεξγνπνίεζε), απφ ηε …………, νπφηε ππάξρεη 
δπλαηφηεηα γηα ηελ ππνβνιή παξαγγειηψλ, εληφο ζπγθεθξηκέλνπ ρξνληθνχ 
δηαζηήκαηνο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο εηδηθνχο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. Οη 
παξαγγειίεο ζα ππνβάιινληαη εγγξάθσο, θάζε εκέξα γηα ηελ επφκελε, απφ 
εθπξφζσπν ηνπ αγνξαζηή ζηνλ αλάδνρν.   
 

8.2 Όινη νη Γεληθνί θαη Δηδηθνί Όξνη πνπ θνηλνπνηήζεθαλ κε ηελ αλάξηεζε ηεο 
δηαδηθαζίαο ζην δηαδίθηπν είλαη ζε πιήξε ηζρχ γηα φιεο ηηο παξερφκελεο 
ππεξεζίεο, κέρξη πέξαηνο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ. 
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8.3   Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε 30 εκεξνινγηαθέο εκέξεο, απφ ηελ 
………….. 2016 έσο θαη ηε …… 2016, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο κνλνκεξψο απφ 
ηνλ αγνξαζηή, κε ηηο ίδηεο ηηκέο θαη φξνπο. Οπνηαδήπνηε παξάηαζε ηεο ζχκβαζεο 
ηίζεηαη ζε ηζρχ εθφζνλ ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αγνξαζηή έρεη θνηλνπνηεζεί 
εγγξάθσο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ e-mail) ζηνλ αλάδνρν, ηνπιάρηζηνλ 2 
εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηεο παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 

Μεηαβίβαζε Γηθαησκάησλ 
 
9.1 Ο Πάξνρνο, δε δχλαηαη λα κεηαβηβάδεη ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ δηθαησκάησλ 
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ή ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ πνπ 
απνξξένπλ απφ απηήλ, ζε νπνηνδήπνηε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ρσξίο 
ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπγθαηάζεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  

  
9.2 Δπηπιένλ, ν Πάξνρνο, δε δχλαηαη λα αλαζέηεη ζε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ 
πξφζσπν, ηελ εθηέιεζε νπνηαζδήπνηε παξαγγειίαο ε νπνία έρεη ππνβιεζεί ππφ 
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 

Γιώζζα 

 
Ζ Διιεληθή γιψζζα νξίδεηαη σο ε γιψζζα ηεο εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο, κε ηηο 

αληίζηνηρεο παξαδνρέο ηεο πξνθήξπμεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
Απνδεηθηηθά Ννκηκόηεηαο θαη Πηζηνπνηεηηθά Πνηόηεηαο 

 

 Όπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο θαη ζπγθεθξηκέλα:  
 

11.1 Απνδεηθηηθά Ννκηκφηεηαο: 
  

 Ο αλάδνρνο, σο εκεδαπφ λνκηθφ πξφζσπν (Αλψλπκνο Δηαηξεία – Α.Δ.), 
ππέβαιε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ δηθαηνιν-
γεηηθά, φπσο παξαθάησ:  
  

11.1.1  Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ, 
απφ ην νπνίν πξνθχπηεη, φηη δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή 
απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα αδηθήκαηα:  
 

11.1.1.1 Σα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 43 παξ. 1 ηνπ ΠΓ 60/2007, δειαδή: 
 

11.1.1.1.2 πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην 
άξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο 
29.1.1998, ζει. 1) 
 

11.1.1.1.2 Γσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην 
άξζξν 3 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο 
31.12.1998, ζει. 2). 
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11.1.1.1.3 Απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 
πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 
316 ηεο 27.11.1995, ζει. 48). 
 

11.1.1.1.4 Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 
νξίδεηαη ζην Ν.3691/2008, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 
δξαζηεξηφηεηεο. 
 

11.1.1.2  Παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, αλαθνξηθά κε 
ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο. 
 

11.1.1.3  Τπεμαίξεζε, απάηε, εθβίαζε, πιαζηνγξαθία, ςεπδνξθία, δσξνδνθία 
θαη δφιηα ρξεσθνπία (άξζξν 6 εδάθην 2α πεξ. 1 ηνπ ΠΓ 118/2007). 
 

11.1.2  Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ ηειεί ζε πηψρεπζε, ή ζε 
δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 
 
11.1.3  Πηζηνπνηεηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. Σα 
ηειεπηαία αθνξνχλ φινπο ηνπο απαζρνινχκελνπο ζηελ επηρείξεζε ηνπ αλαδφρνπ, 
κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εξγνδφηε. 
 

11.1.4  Τπεχζπλε δήισζε ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 παξ. 4 
ηνπ λ. 1599/86, κε ηελ νπνία δειψζεθαλ νη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο 
είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινχκελνη ζηελ επηρείξεζή ηνπ (ζπκπεξηιακβαλν-
κέλνπ θαη ηνπ Γ).   
  

11.1.5   Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, εθδνζέλ εληφο ηνπ 
ηξέρνληνο έηνπο, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ αλαδφρνπ θαη 
φηη εμαθνινπζεί  λα παξακέλεη εγγεγξακκέλνο ζε απηφ. 
 

11.1.5   Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ 
ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε 
ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/90 
(A΄101), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, θαζψο θαη φηη δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο 
απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ. 
 

11.1.6  Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα 
ζχκβνπιν ηηο αλψλπκεο εηαηξείαο ηνπ αλαδφρνπ, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη δελ 
έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκα-
ηα ηεο παξ. 11.1.1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
 

11.1.7  Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ηνπ αλαδφρνπ, φπσο ην ΦΔΚ ίδξπζεο ηεο 
Α.Δ. θαη νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ.  
 

11.2  Πηζηνπνηεηηθά Πνηφηεηαο: 
 

 Ο αλάδνρνο πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ζηαζεξή πνηφηεηα παξερφκελσλ 
πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, ε νπνία ζα πηζηνπνηείηαη κε ηελ εθαξκνγή 
πζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηα δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα 
πξφηππα. πγθεθξηκέλα, ν αλάδνρνο, θαζ φιε ηε δηάξθεηα ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ ζίηηζεο, νθείιεη λα έρεη ζε ηζρχ ηα παξαθάησ: 
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11.2.1   χζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Αζθάιεηαο Σξνθίκσλ θαηά ISO 22000.  
 

11.2.2   χζηεκα Αλάιπζεο Κηλδχλσλ θαη Κξίζηκα εκεία Διέγρνπ (HACCP) 
ζηνλ ηνκέα ηεο "καδηθήο εζηίαζεο".  
 

11.2.3   χζηεκα Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο θαηά ISO 9001.  
 

11.2.4   χζηεκα Γηαρείξηζεο Πεξηβαιινληηθήο Αζθάιεηαο θαηά ISO 14001.  
 

11.2.5   χζηεκα Γηαρείξηζεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία θαηά 
OSHSAS 18001. 

 
ΑΡΘΡΟ 12 

Παξαγγειίεο γηα Παξνρή Τπεξεζηώλ  
 

12.1 Όιεο νη παξαγγειίεο γηα παξνρή ππεξεζηψλ ππνβάιινληαη απεπζείαο απφ 
ηνλ Τπεχζπλν Έξγνπ (πνπ ζα νξίδεηαη απφ ηε Μνλάδα) ζηνλ εθπξφζσπν ηνπ 
αλαδφρνπ (…………………….ηειέθσλν: ………, fax: ………, e-mail:…………….), 
θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο θαη ζπκπιεξσκαηηθψο ζην 
Παξάξηεκα "Α" ηεο παξνχζαο.   
 

12.2 ε αληίζεηε πεξίπησζε δελ ζα ζεσξνχληαη έγθπξεο. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
Απνδνρή/Απόξξηςε Παξαγγειίαο 

 

13.1 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνδέρεηαη θαη λα εθηειεί φζεο παξαγγειίεο 
απνζηέιινληαη εκπξφζεζκα (έσο θαη ψξα 13:00 ηεο πξνεγνπκέλεο απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο επηζπκεηήο παξάδνζεο), ζχκθσλα κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε. 
Δθφζνλ απαηηείηαη, ζα αηηείηαη δηεπθξηλήζεσλ επί ησλ παξαγγειηψλ απφ ηνλ 
απνζηνιέα ηνπο. Παξαγγειίεο πνπ έρνπλ απνζηαιεί εκπξφζεζκα θαη ηηο νπνίεο ν 
αλάδνρνο δελ έρεη απνξξίςεη εγγξάθσο ζεσξείηαη φηη ηηο απνδέρεηαη (ζησπεξή 
απνδνρή). 
 

13.2 Οη παξαγγειίεο νη νπνίεο ζα απνζηέιινληαη εθπξφζεζκα ζα εθηεινχληαη 
κφλν εθφζνλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απφ ηνλ αλάδνρν, ρσξίο ε εθηέιεζή ηνπο λα 
απνβαίλεη ζε βάξνο ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ εηδψλ - ππεξεζηψλ. Γηα ηηο 
εθπξφζεζκα απνζηαικέλεο παξαγγειίεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απαληήζεη 
εληφο κίαο ψξαο απφ ηε ιήςε ηνπο γηα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο (εάλ είλαη ζε 
ζέζε λα ηηο εθηειέζεη).   
 

13.3 Λνηπά φπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ 
(Παξάξηεκα «Β» ηεο Φ. 600/………./165 ΜΠΔΠ).  

 
ΑΡΘΡΟ 14 

Υξόλνο - Σόπνο - Λεπηνκέξεηεο Παξάζεζεο 
 

14.1  Σα ηξία (3) γεχκαηα ζα παξαηίζεληαη απφ πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ, 
ζηελ ελδεηθλπφκελε γηα βξψζε ζεξκνθξαζία, ηηο παξαθάησ ψξεο:  
 

14.1.1   Απφ ηελ 07:00 έσο ηελ 09:00 γηα ην πξσηλφ. 
  
14.1.2   Απφ ηελ 12:30 έσο ηελ 14:30 γηα ην κεζεκεξηαλφ. 
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14.1.3 Απφ ηελ 19:00 έσο ηελ 21:00 γηα ην βξαδηλφ.  
 

14.2  Σα ζπζζίηηα (3 γεπκάησλ) ζα παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Πνηνηηθήο 
θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο, κε πξνζσπηθφ, κεηαθνξηθά κέζα θαη δαπάλε ηνπ 
αλαδφρνπ.  
 
14.3  Πξηλ απφ ηελ παξάδνζε γεπκάησλ, ν αλάδνρνο: 
 

14.3.1  Θα επηθνηλσλεί κε ηνλ πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη 
παξαιαβήο έξγνπ, ψζηε λα θαζνξίδεηαη ν αθξηβήο ρψξνο θαη ρξφλνο παξάζεζεο 
ησλ γεπκάησλ. 
 

14.3.2  Θα εμαζθαιίδεη απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζία Αζθαιείαο ηηο απαηηνχ-
κελεο θαηά πεξίπησζε άδεηεο εηζφδνπ γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ, ην νπνίν εκπιέθεηαη 
κε ηελ παξάδνζε – παξάζεζε γεπκάησλ. 
 
14.4  Λνηπά φπσο θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα «Α» ηεο ζχκβαζεο, θαζψο 
θαη ζηα Άξζξα 3 θαη 5 ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ (Παξάξηεκα «Β» ηεο 
Φ. 600/…………/165 ΜΠΔΠ). 
      

ΑΡΘΡΟ 15 
Απνδνρή / Απόξξηςε Παξάδνζεο 

 
15.1  Ο έιεγρνο ηεο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ζα δηελεξγείηαη 
απφ ηελ Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο έξγνπ, παξνπζία 
εθπξνζψπνπ ηνπ αλαδφρνπ. Ο έιεγρνο ζα πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο 
παξάζεζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ 
(Παξαξηήκαηα «Α» θαη «Β» ηεο Φ.600/………/165 ΜΠΔΠ). Οη απαηηνχκελεο γηα ηε 
δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ δαπάλεο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 
 
15.2  Με κέξηκλα ηεο Δπηηξνπήο ηεο παξ. 15.1, θαζεκεξηλά ζα 
ζπληάζζνληαη ηα πξνβιεπφκελα, θαηά πεξίπησζε, Πξσηφθνιια Παξαιαβήο ή 
Απφξξηςεο, ζχκθσλα κε ηηο Πξνζζήθεο «1/Α» θαη «2/Α» αληίζηνηρα.  
 
15.3  Κάζε Πξσηφθνιιν ζα ζπληάζζεηαη ζε 3 πξσηφηππα θαη ζα 
ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή, θαζψο θαη απφ εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ 
αλαδφρνπ. Έλα πξσηφηππν ζα παξακέλεη ζηελ Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη 
παξαιαβήο έξγνπ, έλα ζα παξαδίδεηαη ζηνλ εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ θαη έλα ζα 
απνζηέιιεηαη ζηελ 165 ΜΠΔΠ, πξνθεηκέλνπ λα επηζπλαθζεί ζηε δαπάλε.  
 
15.4  Λνηπά φπσο θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα «Α» ηεο ζχκβαζεο, ζην 
Άξζξν 16 ησλ Γεληθψλ Όξσλ, θαζψο θαη ζηα Άξζξα 3, 4, 5 θαη 13 ησλ Δηδηθψλ 
Όξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ (Φ.600/…………/165 ΜΠΔΠ).  

 

ΑΡΘΡΟ 16 
Παξάδνζε – Παξαιαβή 

 

χκθσλα κε ην Παξάξηεκα «Α» ηεο ζχκβαζεο, ην Άξζξν 16 ησλ Γεληθψλ Όξσλ, 
θαζψο θαη ηα Άξζξα 3, 4, 5 θαη 13 ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ 
(Φ.600/…………165 ΜΠΔΠ). 
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ΑΡΘΡΟ 17 

Κήξπμε ηνπ Αλαδόρνπ Δθπηώηνπ 
 

17.1  Με απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη 
ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη 
απφ απηή, εθφζνλ δελ παξέδσζε ή δελ αληηθαηέζηεζε ππεξεζίεο, πνπ ηνπ 
δεηήζεθαλ κε έγγξαθε παξαγγειία, κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ νξίδνληαη απφ ηε 
ζχκβαζε ή/θαη ηνπο εηδηθνχο φξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ, ή ην ρξφλν παξάηαζεο πνπ 
ηνπ δφζεθε. 
 

17.2  Ζ απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εθδίδεηαη θαηφπηλ 
γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ, θαη 
αθνχ πξνεγνπκέλσο ν αλάδνρνο θιεζεί γηα παξνρή εμεγήζεσλ, ζχκθσλα κε ηελ 
παξ. 5 ηνπ Άξζξνπ 24 ηνπ ΠΓ 118/07. 
 

17.3  Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ ε παξνρή ππεξεζηψλ 
δελ πινπνηήζεθε κε επζχλε ηνπ Γεκνζίνπ ή φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο 
βίαο, φπσο ζαθψο πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ 
(Παξάξηεκα «Α» ηεο Φ. 600/………../165 ΜΠΔΠ). 
 

17.4 Λνηπά ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο Όξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 

ΑΡΘΡΟ 18 
Κπξώζεηο γηα Καζπζηεξήζεηο ζηελ Παξάδνζε 

 
Όπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Γεληθνχο  Όξνπο . 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

Σξόπνο Πιεξσκήο – Απαηηνύκελα Γηθαηνινγεηηθά Πιεξσκήο 
 

Όπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο θαη επηπιένλ 
εληφο ελφο κελφο απφ ην πέξαο ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

Πηζηνπνηεηηθά ρεηηθά κε ηηο Παξερόκελεο Τπεξεζίεο 
 

Όπσο αλαιπηηθά θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 11 ηεο παξνχζαο. 
 

ΑΡΘΡΟ 21 
Απνπνίεζε - Δθρώξεζε Γηθαησκάησλ 

 

21.1 Απαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη 
δηθαησκάησλ απφ ηνλ αλάδνρν ζε ηξίηνπο, πιελ ηνπ δηθαηψκαηνο είζπξαμεο 
ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, ην νπνίν κπνξεί λα εθρσξείηαη ζε αλαγλσξηζκέλν 
Υξεκαηνπηζησηηθφ Ίδξπκα κεηά απφ ηεθκεξησκέλν βάζεη ζπκθσλεηηθνχ αίηεκα 
ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη ζρεηηθή απφθαζε - έγθξηζή ηεο.  
 
21.2 Λνηπά φπσο θαζνξίδνληαη ζηνπο Γεληθνχο  Όξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ 
θείκελε λνκνζεζία.  
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ΑΡΘΡΟ 22 

Σεξκαηηζκόο 

 
 Με ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ. 

 

ΑΡΘΡΟ 23 
Δγγπήζεηο 

 

23.1  Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο  ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ κε 
αξηζκφ …….. εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Σξάπεδαο ……., χςνπο 
……………………….επξψ  (  € ). Ζ ππφςε εγγπεηηθή επηζηνιή ζα επηζηξαθεί ζηνλ 
αλάδνρν εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εθπιήξσζε θάζε ζπκβαηηθήο ηνπ 
ππνρξέσζεο. 
 

23.2  Με ηελ θαηάζεζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ηεο παξ. 23.1, επεζηξάθε 
ζηνλ αλάδνρν ε κε αξηζκφ …….. εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Σξάπεδαο …………….., 
χςνπο ……………………………………επξψ ιεπηψλ (€), ηελ νπνία είρε θαηαζέζεη 
γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην δηαγσληζκφ.  
 

23.3  Λνηπά φπσο θαζνξίδνληαη ζην Άξζξν 13 ησλ Γεληθψλ  Όξσλ ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 
 

ΑΡΘΡΟ 24 
Υξόλνο Αληαπόθξηζεο 

 

24.1  Ο αλάδνρνο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα απφθξηζεο θαη 
αληηκεηψπηζεο νπνηνπδήπνηε πξνβιήκαηνο δηθήο ηνπ ππαηηηφηεηαο παξνπζηαζζεί 
θαηά ηε δηαλνκή ησλ γεπκάησλ, κέζα ζε ρξνληθφ πεξηζψξην κίαο (1) ψξαο. 
 

24.2  Δπηπιένλ, ν αλάδνρνο πξέπεη λα ηεξεί εηνηκφηεηα παξάδνζεο εληφο 
κίαο (1) ψξαο ηνπ πξσηλνχ θάζε εκέξαο ηνπ γεληθνχ ζπζζηηίνπ, ην νπνίν 
θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα «Β» ηεο ζχκβαζεο. 
 

24.3  Λνηπά φπσο θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα «Α» ηεο ζχκβαζεο θαη 
ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ.  
  

ΑΡΘΡΟ 25 
Σξνπνπνηήζεηο 

 

          Ζ παξνχζα δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί, θαηφπηλ ζπκθσλίαο ησλ 
ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ηξνπνπνηήζεηο δελ αληίθεηληαη 
ζηελ θείκελε λνκνζεζία 
 

ΑΡΘΡΟ 26 
Δθαξκνδόκελε λνκνζεζία 

 

           Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Ν.2286/1995, ην ΠΓ 60/2007, ην ΠΓ 
118/2007, ην Ν.3886/2010, ην Ν.4270/2014, ην Ν.4281/2014 θαη ην Ν.4368/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 27 
πλαληήζεηο - Ρύζκηζε Θεκάησλ ύκβαζεο  

 

27.1 Ο αλάδνρνο θαη ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξνχλ λα νξγαλψλνπλ 
ζπλαληήζεηο φηαλ ζεσξεζεί απαξαίηεην, κε ζθνπφ ηε ζπδήηεζε νπνηνπδήπνηε 
ζέκαηνο πξνθχςεη ζην πιαίζην ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 

27.2 Ο αλάδνρνο νξίδεη σο θχξην θαη απνθιεηζηηθφ ζεκείν ζπλδέζκνπ 
(Point of Contact – PoC) ηνλ ………..   (ηειέθσλν:…., fax:…., e-mail:….,  σο 
ππεχζπλν δηαρείξηζεο θαη ξχζκηζεο φισλ ησλ ζεκάησλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

  
ΑΡΘΡΟ 28 

Σειηθέο Γηαηάμεηο 
 

28.1 Ζ παξνχζα ζχκβαζε θαηηζρχεη θάζε άιινπ θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην 
νπνίν ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή 
αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 
 
28.2  Γηα φηη δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηελ παξνχζα ζχκβαζε, ηζρχνπλ ηα 
θαζνξηδφκελα ζηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο ηνπ δηαγσληζκνχ (Παξαξηήκαηα 
«Α» θαη «Β» ηεο Φ. 600/…………../165 ΜΠΔΠ), θαζψο θαη νη δηαηάμεηο ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 
 
28.3 Ζ ζχκβαζε έρεη ζπληαρζεί ζε ηξία (3) πξσηφηππα. Απφ έλα (1) 
πξννξίδεηαη γηα ην ΓΔ/ΓΤΓΜ, έλα (1) γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη έλα (1) γηα 
ηνλ Αλάδνρν.  
 
28.4 Σα Παξαξηήκαηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απνηεινχλ ηκήκα απηήο. 

 
  

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΗ 
 

 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 

-Ο-  
Αμθφο 4νπ Γξαθείνπ/165 ΜΠΔΠ 

 
 

 
ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

-Ο- 
Δθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ  

 

 
 Αλρεο (ΠΒ) Υξήζηνο Κνπθνπβέηζηνο  

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ Η Ο Η Κ Ζ Σ Ζ  

  

  
Αλζζηήο (ΠΒ) Γεψξγηνο Δπζηαζηάδεο  

Γληήο 4νπ Γξαθείνπ  

 
ΠΡΟΘΖΚΔ  
«1» Πεξηγξαθή πληνληζηηθψλ Τπνρξεψζεσλ Δκπιεθφκελσλ & Αληηζπκβαι-
 ινκέλσλ.    
«2» Γεληθφ πζζίηην.  
«3»  πζζίηην γηα Βξέθε 0-6 κελψλ.  
«4» πζζίηην γηα Βξέθε 6-12 κελψλ. 
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«5» πζζίηην γηα Παηδηά 1-12 εηψλ.  
«6» πζζίηην γηα Γηαβεηηθνχο.  
«7» πζζίηην γηα Δπάισηεο Οκάδεο, Γηα Όιεο ηηο Ζκέξεο.  
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 165 ΜΟΗΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΚΣΟΞΔΤΣΩΝ 
 ΠΤΡΑΤΛΩΝ ΠΔΠ RM–70  
 4ν ΓΡΑΦΔΗΟ 
 08 Ηνπι 16 
ΠΡΟΘΖΚΖ «1» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖ ΓΓΖ  
Φ.600/64/2636/.380  
 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ  
ΔΜΠΛΔΚΟΜΔΝΧΝ & ΑΝΣΙΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΧΝ 

 

1. ΓΔΝΙΚΟ ΔΠΙΣΔΛΔΙΟ ΣΡΑΣΟΤ (ΓΔ/ΓΤΓΜ/4α: Τπεξεζία πνπ 
ζπληνλίδεη ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπκβάζεσλ παξνρήο 
ππεξεζηψλ ζίηηζεο). Δηδηθφηεξα: 
 

α. πληνλίδεη ην έξγν ησλ εκπιεθφκελσλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ 
ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, απφ εθδφζεσο δηαηαγήο δηελέξγεηαο κέρξη θαη 
νινθιήξσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ έξγνπ ησλ ζπκβαιινκέλσλ. 

 

β. Παξέρεη δηεπθξηλήζεηο φπνπ απαηηεζεί, θαηφπηλ ζρεηηθνχ 
πξνθνξηθνχ ή έγγξαθνπ αηηήκαηνο. 

  

2. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ: Ζ 165 ΜΠΔΠ. 
 

α. Γεληθά  
 

(1) Γηελέξγεηα δηαδηθαζηψλ, ζχκθσλα κε ην πθηζηάκελν 
λνκηθφ πιαίζην. 

 

(2) πγθξφηεζε ηεο αξκφδηαο θαηά πεξίπησζε επηηξνπήο 
παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ην ΠΓ 118/07, άξζξν 38, παξ. 2γ.  

 

(3) χλαςε θαη παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
 

(4) Ηεξαξρηθή αλαθνξά (ζην ΓΔ/ΓΤΓΜ) απφςεσλ – 
πξνηάζεσλ επί ηεο δηαδηθαζίαο.  

 

  β. ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
 

(1) Δλεξγεί ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηνπο Δηδηθνχο 
Όξνπο, ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη ην ΠΓ 118/07, ελψ γηα θαιχηεξν ζπληνληζκφ 
επηζεκαίλνληαη ηδηαίηεξα νη παξαθάησ ππνρξεψζεηο: 

 

(α) Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ 
πιηθψλ/εθνδίσλ δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο (καθξνζθνπηθφο) έιεγρνο 
ζχκθσλα κε ηα θαζνξηδφκελα ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο θαη ηελ παξνχζα ζχκβαζε. ηε 
δηαδηθαζία θαιείηαη απφ ηελ Δπηηξνπή  λα παξαζηεί (εθφζνλ ην επηζπκεί) θαη ν 
αλάδνρνο ή εθπξφζσπφο ηνπ.  πληάζζεηαη θαη ππνγξάθεηαη, θαηά πεξίπησζε, 
πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο ή πξσηφθνιιν 
απφξξηςεο, ζχκθσλα ηα ππνδείγκαηα ησλ Πξνζζήθεο «1/Α» θαη «1/Β» αληίζηνηρα.  
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    (β) Καηά ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ζε 
αθξηβή ρξφλν πνπ ζα θξίλεη ε Δπηηξνπή ζα ιακβάλνληαη, θαηά ηε δηαδηθαζία 
παξάζεζεο, ηξία (3) δείγκαηα απφ θάζε είδνο, ηα νπνία ζα  απνζηέιινληαη ζην 
αξκφδηα εξγαζηήξηα ηεο Τπεξεζίαο ή ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα (φπνπ δελ ππάξρεη 
ζηξαηησηηθφ), πξνο ππνβνιή ηνπο ζηνπο παξαθάησ ειέγρνπο: 
 

     
     1/ Μηθξνβηνινγηθφ. 
 

     2/ Υεκηθή αλάιπζε. 
     3/ Ηζηνινγηθή εμέηαζε. 
 

ηε πεξίπησζε απηή ζα ζπληάζζεηαη ην πξσηφθνιιν καθξνζθνπηθνχ ειέγρνπ θαη 
δεηγκαηνιεςίαο, ζχκθσλα κε ηελ Πξνζζήθε «4/Α» ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 
  

                                                  (γ) Ζ πξναλαθεξζείζα δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο είλαη 
αλεμάξηεηε απφ ηελ ελ γέλεη παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ (ζπζζίηηα) θαη δχλαηαη 
λα επαλαιεθζεί ζε πεξίπησζε πνπ ηα απνηειέζκαηα δελ είλαη ζχκθσλα ηεο 
πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ, ή θαηά ηελ θξίζε ηεο 
Τπεξεζίαο. 
 

   (2) Ζ Τπεξεζία δηαηεξεί, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ αλάδνρν, ην 
δηθαίσκα λα ηξνπνπνηεί, απμνκεηψλνληαο αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε εκεξήζηεο 
αλάγθεο ζίηηζεο, ηνλ αξηζκφ ησλ κεξίδσλ, χζηεξα απφ αληίζηνηρε εηδνπνίεζε ηνπ 
αλαδφρνπ, κέρξη ηελ 18:00 ηεο πξνεγνχκελεο απφ ηελ παξάδνζε εκέξαο. 
 

   (3) Λνηπά ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο. 
 

3. ΑΝΣΙΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟ ΑΝΑΓΟΥΟ (πάξνρνο ππεξεζηψλ ζίηηζεο) 
 

 α. Ζ φιε «δηαδηθαζία» ζα πεξηιακβάλεη ηηο εμήο θάζεηο: 
 

  (1) Παξαγσγή 
 

    (α) Παξαζθεπή γεχκαηνο. 
 

    (β) πζθεπαζία αλά κεξίδα. 
 

    (γ) Καηάςπμε ή ςχμε γεχκαηνο (εθφζνλ απαηηείηαη) θαη 
απνζήθεπζή ηνπ. 
 

  (2) Μεηαθνξά  
 

   (3) Πξνεηνηκαζία Γηαλνκήο – Αλαζέξκαλζε πζζηηίνπ (γηα 
φζα εθφδηα απαηηείηαη) – Γηαλνκή/Παξάζεζε. 
 

   (4) Απνθαηάζηαζε Υψξνπ Πξνεηνηκαζίαο - Παξάζεζεο  
 

β.  Οη εγθαηαζηάζεηο θαη ηα κέζα πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληα γηα ηελ 
πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη νη παξαθάησ:  
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 63ΟΗ6-ΘΓΖ



  

 

Γ-1-3 

 
 

   (1) Κεληξηθή Μνλάδα ή Μνλάδεο 
 
    (α) ην ρψξν/ρψξνπο ζα παξάγνληαη ηα γεχκαηα 
ζχκθσλα κε ηα πξνγξάκκαηα ζπζζηηίνπ, φπσο πεξηγξάθνληαη  ζηα Παξαξηήκαηα 
«Β» έσο «Ε» ηεο ζχκβαζεο. Σα γεχκαηα ζα παξαζθεπάδνληαη/ζπληεξνχληαη (φπνπ 
απαηηείηαη γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα) θαη ζα δηαλέκνληαη, κε θαηάιιειε κέζνδν, 
ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη  νη ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ηφζν θαηά ηελ 
παξαζθεπή ησλ γεπκάησλ, φζν θαη θαηά ηε ζπληήξεζε θαη ηε δηαλνκή / παξάζεζε. 
 
 
    (β) Σήξεζε ππνρξεσηηθά απνζέκαηνο γηα θάιπςε 
εθηάθησλ αλαγθψλ ηνπιάρηζηνλ 5 – 10 εκεξψλ. 
 

    (γ) Σα ζπζθεπαζκέλα γεχκαηα (ζε αηνκηθέο ζπ-
ζθεπαζίεο CPET εηδηθέο γηα ηξφθηκα) ζα είλαη ζε ραξηνθηβψηηα θαη ζε παιέηεο αλά 
είδνο / θσδηθφ, γηα επθνιφηεξν έιεγρν θαη θαηαλνκή. 
 

    (δ) Ζ δηαθίλεζε/δηαλνκή ησλ γεπκάησλ ζα 
πξαγκαηνπνηείηαη επί θαζεκεξηλήο βάζεο κε θνξηεγφ απηνθίλεην, ην νπνίν ζα 
δηαζέηεη ζάιακν θαηάςπμεο. 
 

   (2) Δλδηάκεζε – Πξνσζεκέλε Μνλάδα ή Μνλάδεο 

  
Δίλαη δπλαηή ε ρξεζηκνπνίεζε, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα πιεξνχληαη νη απαηηήζεηο 
πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζηνπο 
Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο. 
 

   (3) εκεία Παξάζεζεο 
 

    (α) Ο ρψξνο ζα πξνεηνηκάδεηαη θαη αληίζηνηρα ζα 
απνθαζίζηαηαη κε κέξηκλα θαη επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. 
 

    (β) Σν γεχκα ζα παξαδίδεηαη θαζεκεξηλά δεζηφ, ζηα 
ζεκεία θαηαλάισζεο, απεπζείαο ζην πξνζσπηθφ, κε επζχλε ηνπ αλαδφρνπ. 
 

    (γ) Πξν ηεο έλαξμεο παξάζεζεο ζα πξαγκαηνπνηείηαη 
ππνρξεσηηθά πνζνηηθφο θαη καθξνζθνπηθφο έιεγρνο θαη ζπληάζζνληαη ηα απαξαίηεηα 
πξσηφθνιια. 
   
  γ. Ο αλάδνρνο ζα δέρεηαη νπνηνλδήπνηε έιεγρν ζηα ζπζζίηηα 
(βάξνο, πεξηεθηηθφηεηα, πνηνηηθφ έιεγρν, ρεκηθφ έιεγρν), ν νπνίνο ζα γίλεηαη απφ 
αξκφδηα επηηξνπή ηεο Τπεξεζίαο, παξνπζία (θαηά ηελ θξίζε ηεο) πγεηνλνκηθνχ 
πξνζσπηθνχ. Ζ Δπηηξνπή ζα ππνβάιιεη εηζεγήζεηο – παξαηεξήζεηο πξνο ηα 
αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο, ζχκθσλα κε ηνπο Δηδηθνχο Όξνπο θαη ηελ θείκελε 
λνκνζεζία. 
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   δ. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο 
ππνδείμεηο ηεο Δπηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηνπ έξγνπ ζε φιεο ηηο 
θάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ ζίηηζεο (παξαζθεπή – κεηαθνξά – νξγάλσζε ρψξνπ 
παξάζεζεο – δηαλνκή ζπζζηηίνπ – απνθαηάζηαζε ρψξνπ παξάζεζεο). 

 
   ε. Μεηά ην πέξαο ηεο δηαλνκήο ησλ γεπκάησλ, ν αλάδνρνο 
ππνρξενχηαη λα κεξηκλά γηα ηε ζπιινγή ησλ ζθεπψλ θαη ησλ  κέζσλ  πνπ  ηπρφλ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ηνπ ρψξνπ. 
 

   ζη. Λνηπά ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο. 
 

 4. ΑΝΟΙΥΣΗ ΓΟΜΗ ΦΙΛΟΞΔΝΙΑ ΠΡΟΦΤΓΧΝ ΚΑΙ ΜΔΣΑΝΑΣΧΝ 
ΒΙ.ΠΔ ΓΡΑΜΑ (165 ΜΠΔΠ)     
     

  α. Απφ ηε Μνλάδα ζα θαζνξίδεηαη έλαο «Τπεχζπλνο Έξγνπ», ν 
νπνίνο ζα απνηειεί θαη ην «ζεκείν επαθήο» κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ 
παξνχζα ζχκβαζε θαη επηπιένλ: 
 
   (1) Σελ πξνεγνχκελε απφ ηελ παξάδνζε εκέξα θαη κέρξη ψξα 
13:00, ζα απνζηέιιεη ζηνλ αλάδνρν κε fax, ή κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-
mail) κε ηελ παξαγγειία ησλ κεξίδσλ ηεο επνκέλεο εκέξαο. Ζ παξαγγειία ζα 
ζπληάζζεηαη ζχκθσλα κε ην έληππν ηεο Πξνζζήθεο «3/Α» ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 
θαη ζα θνηλνπνηείηαη ζηελ 165 ΜΠΔΠ, θαζψο θαη ζηελ Δπηηξνπή Παξαιαβήο. 
 
   (2) Θα ζπλππνγξάθεη ηα πξσηφθνιια νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη 
πνζνηηθήο παξαιαβήο.  
  
  β. Λνηπά ζχκθσλα κε ηνπο Γεληθνχο θαη Δηδηθνχο Όξνπο 

 
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ 
-Ο-  

Αμθφο 4νπ Γξαθείνπ/165 ΜΠΔΠ 

 
ΓΙΑ ΣΟΝ ΑΝΑΓΟΥΟ 

-Ο- 
Δθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ  

 
 
 
 

 

 Αλρεο (ΠΒ) Υξήζηνο Κνπθνπβέηζηνο  

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ Η Ο Η Κ Ζ Σ Ζ  

  

  
Αλζζηήο (ΠΒ) Γεψξγηνο Δπζηαζηάδεο  

Γληήο 4νπ Γξαθείνπ  
 

ΠΡΟΑΡΣΖΜΔΝΑ   
«1» Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Παξαιαβήο.  
«2» Πξσηφθνιιν Οξηζηηθήο Πνηνηηθήο θαη Πνζνηηθήο Απφξξηςεο. 
«3» Έληππν Παξαγγειίαο Μεξίδσλ.                
«4» Πξσηφθνιιν Μαθξνζθνπηθνχ Διέγρνπ θαη Γεηγκαηνιεςίαο. 
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ΠΡΟΑΡΣΗΜΔΝΟ 1  

 
ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ  

ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
(Αλήθεη ζηε Πξνζζήθε «1/Γ» ηεο Φ.600/………../165 ΜΠΔΠ) 

 

1. Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο: 
 

           α.   ……………………………………………..,  σο Πξφεδξν 
            β.   ……………………………………………….. θαη   
            γ.   ………………………………………………..,σο κέιε, 
 

ζπγθξνηήζεθε δπλάκεη. Φ.611/………../.(1)……..δηαηαγήο (από ΑΓΦ Γξάκαο), 
πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ ηεο 
χκβαζεο 1/2016 ..(2).. ε νπνία αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζίηηζεο ηνπ 
Κέληξνπ Αλνηρηήο Γνκήο Φηινμελίαο ΒΗ.ΠΔ Γξάκαο ..(3).. θαη θνηλνπνηήζεθε ζηελ 
Δπηηξνπή κε ηε Φ.600/………../165 ΜΠΔΠ (ΑΓΑ:..(4).. δηαηαγή. 
 

  2. ήκεξα, ……….. (5).......2016, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζπλήιζαλ 
ζε ζπλεδξίαζε ζην Κέληξν Αλνηρηήο Γνκήο Φηινμελίαο ΒΗ.ΠΔ Γξάκαο..(6).., κε ηελ 
παξνπζία η……..(7)………….. , εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηεο αλαδφρνπ 
εηαηξείαο «…………………», νξγάλσζε εθδειψζεσλ – ππεξεζίεο catering», (8), 
πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ ηα εγθαίξσο πξνζθνκηζζέληα πξνο έιεγρν είδε ηεο 
ζχκβαζεο, ηα νπνία απνηεινχλ …….(9)… ησλ ζπκβαηηθά ζπκθσλεζέλησλ  λα 
παξαδνζνχλ  ζήκεξα εηδψλ (εκεξεζίσλ κεξίδσλ) θαη εκθαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα πνπ 
αθνινπζεί: 
 

Α/Α ΔΙΓΟ ΤΙΣΙΟΤ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΗ 
ΤΜΒΑΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΗΜΔΡΗΙΧΝ 
ΜΔΡΙΓΧΝ 

ΠΑΡ/ΔΙ 

1 Γεληθφ  Παξάξηεκα  «B»   

2 Βξέθε (0-6 κελψλ)  Παξάξηεκα  «Γ»   

3 Βξέθε (6-12 κελψλ)  Παξάξηεκα  «Γ»   

4 Παηδηά (1-12 εηψλ)  Παξάξηεκα  «Δ»   

5 Γηαβεηηθνί  Παξάξηεκα «Σ»   

6 Δπάισηεο νκάδεο  Παξάξηεκα  «Ε»   

 ΤΝΟΛΟ    
 

  3. Γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ αλαηεζέληνο ζ' απηήλ ειέγρνπ, ε 
Δπηηξνπή έιαβε ππ' φςε ηεο: 

   α.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 60/07. 
   β.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 118/07. 

 γ.  Σε Φ.600/…………../165..(1)… δηαηαγή  ζπγθξφηεζήο ηεο. 
 δ. Σε Φ.600/……………/165 ΜΠΔΠ (ΑΓΑ: ..(4).. δηαηαγή, κε  

   ηελ νπνία ηεο θνηλνπνηήζεθε ε χκβαζε. 
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   ε. Σν ζχλνιν ηεο 1/2016 ..(2)..  χκβαζεο, ηδίσο δε ηνπο 
φξνπο ηεο πνπ αθνξνχλ θαη αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο 
πνηνηηθνχο, ελ γέλεη φξνπο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, ζηνλ ηξφπν θαη ηηο κεζφδνπο 
δηεμαγσγήο ηνπ παξφληνο ειέγρνπ, θαζψο θαη ζηελ ζπκβαηηθά ζπκθσλεκέλε πξνο 
παξάδνζε πνζφηεηα, θαηά είδε θαη θαηεγνξίεο πιηθνχ. 
   ζη. ………..(10)…………….. 
   δ.  Σα απνηειέζκαηα ησλ καθξνζθνπηθψλ ειέγρσλ, ζηνπο 
νπνίνπο πξνέβεζαλ ζήκεξα ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζηνλ ηφπν παξάδνζεο ησλ 
πιηθψλ, επί ηε παξνπζία ηνπ παξαπάλσ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ 
αλαδφρνπ. 
 

  4. Αθνχ έιαβε ππ' φςε ηεο ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή απνθαίλεηαη 
……(11)…… φηη ηα πξνζθνκηζζέληα πξνο έιεγρν πιηθά πιεξνχλ, απφ πνηνηηθή 
άπνςε, ηνπο φξνπο ηεο 1/2016 ..(2).. χκβαζεο θαη  θαηά ζπλέπεηα, κπνξνχλ λα 
παξαιεθζνχλ ρσξίο βιάβε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Τπεξεζίαο. 
…………………………………………(12)………………………………………………. 
 

  5.  ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή πξνέβε ζηελ πνζνηηθή παξαιαβή 
ησλ πξνζθνκηζζέλησλ εηδψλ, ε νπνία έγηλε κε αθξηβή θαηακέηξεζή ηνπο, επί ηε 
παξνπζία ηνπ……(13)………….… , δηαηεηαγκέλνπ ππεχζπλνπ ηνπ Κέληξνπ 
Αλνηρηήο Γνκήο Φηινμελίαο ΒΗ.ΠΔ Γξάκαο ..(14).. ζηνλ νπνίν θαη παξέδσζε ηα 
ειεγρζέληα θαη παξαιεθζέληα είδε. 
 

  6. ε πίζησζε ηεο δηελέξγεηαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
ειέγρνπ, ζπληάρζεθε ην παξφλ Πξσηφθνιιν θαη ππνγξάθεηαη λφκηκα απφ ηνλ 
Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο, ηνλ ππεχζπλν ηνπ Κέληξνπ Αλνηρηήο Γνκήο 
Φηινμελίαο ΒΗ.ΠΔ Γξάκαο..(14).. θαη εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ. εκεηψλεηαη φηη, κε 
κέξηκλα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, ζα εθδνζεί ν αλαγθαίνο αξηζκφο 
αληηγξάθσλ, ηα νπνία ζα απνζηαινχλ πξνο ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, παξαιήπηεο. 

 

                                                                   Ζ Δπηηξνπή 
 
 Ο Πξφεδξνο       Σα κέιε 
 
                                                                                   α.   
 
                                                                                                           β. 
  
Ο Αλάδνρνο  (ή εθπξφζσπνο ηνπ)   Ο Τπεχζπλνο γηα ηελ παξαιαβή 
                                              
 
 

Οδεγίεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ θελψλ δηαζηεκάησλ: 
(1) Γξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο Γηαηαγήο πγθξφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο. 
(2) Γξάθεηαη ν αξηζκφο θαη ε εκεξνκελία ηεο χκβαζεο. 
(3) Γξάθνληαη ηα είδε ή νη ππεξεζίεο ηεο χκβαζεο. 
(4) Γξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαηαγήο κε ηελ νπνία θνηλνπνηήζεθε ζηελ Δπηηξνπή ην θείκελν  
 ηεο ζχκβαζεο θαη δφζεθαλ ηπρφλ πξφζζεηεο εληνιέο ή νδεγίεο. Αλ δελ πθίζηαηαη ηέηνηα 
Γηαηαγή,  δηαγξάθεηαη νιφθιεξε ε ζρεηηθή θξάζε. 
(5) Γξάθεηαη ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ. 
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(6) Γξάθεηαη ν ηφπνο δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ. 
(7) Γξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ε ηδηφηεηα ηνπ παξηζηακέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ αλαδφρνπ. 
(8) Γξάθεηαη ε επσλπκία ηνπ αλαδφρνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ χκβαζε. 
(9) Γξάθνληαη νη ιέμεηο: ην ζχλνιν ή ε ιέμε: κέξνο, θαηά πεξίπησζε. 
(10) Γξάθνληαη θαηά πεξίπησζε ηα πξφζζεηα ζηνηρεία πνπ ιήθζεθαλ ππ' φςε, φπσο π.ρ. ην 
 ηπρφλ ππάξρνλ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ πνηφηεηαο ηεο ΓΓΑΔΔ (άξζξ. 18 παξ. 1

ε
 λ. 

 3433/2006). 
(11) Γξάθεηαη ε ιέμε: νκφθσλα, ή νη ιέμεηο: θαηά πιεηνςεθία, θαηά πεξίπησζε. 
(12) ε πεξίπησζε χπαξμεο κεηνςεθνχληνο κέινπο, γξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ θαη ην 
 ζθεπηηθφ ηεο δηαθσλίαο ηνπ. 
(13) Γξάθεηαη ν βαζκφο θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ Γηαρεηξηζηή (ή ηνπ ζηειέρνπο, ην νπνίν 
 ρξεψλεηαη ηα είδε, κέρξη ηε δηαλνκή - παξάζεζή ηνπο). 
(14) Γξάθεηαη ην Κέληξν θηινμελίαο γηα ην νπνίν πξννξίδνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε 
 ζχκβαζε είδε ή ππεξεζίεο. 

 
 Αλρεο (ΠΒ) Υξήζηνο Κνπθνπβέηζηνο  

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ Η Ο Η Κ Ζ Σ Ζ  

  

  
Αλζζηήο (ΠΒ) Γεψξγηνο Δπζηαζηάδεο  

Γληήο 4νπ Γξαθείνπ  
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ΠΡΟΑΡΣΗΜΔΝΟ 2  

 

ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ  
ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΟΙΟΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΑΠΟΡΡΙΦΗ 

(Αλήθεη ζηε Πξνζζήθε «1/Γ» ηεο Φ.600/………../165 ΜΠΔΠ) 
 

1. Ζ Δπηηξνπή Παξαιαβήο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο: 
 

           α.   ……………………………………………..,  σο Πξφεδξν 
            β.   ……………………………………………….. θαη   
            γ.   ………………………………………………..,σο κέιε, 
 

ζπγθξνηήζεθε δπλάκεη. Φ.611/………../.(1)……..δηαηαγήο (από ΑΓΦ Γξάκαο), 
πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ ηεο 
χκβαζεο 1/2016 ..(2).. ε νπνία αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζίηηζεο ηνπ 
Κέληξνπ Αλνηρηήο Γνκήο Φηινμελίαο ΒΗ.ΠΔ Γξάκαο ..(3).. θαη θνηλνπνηήζεθε ζηελ 
Δπηηξνπή κε ηε Φ.600/………../165 ΜΠΔΠ (ΑΓΑ: ……….)..(4).. δηαηαγή. 
 

2. ήκεξα, ……….. (5).......2016, ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζπλήιζαλ ζε 
ζπλεδξίαζε ζην Κέληξν Αλνηρηήο Γνκήο Φηινμελίαο ΒΗ.ΠΔ Γξάκαο..(6).., κε ηελ 
παξνπζία η……..(7)………….. , εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηεο αλαδφρνπ 
εηαηξείαο «………………..», νξγάλσζε εθδειψζεσλ – ππεξεζίεο catering», …(8)…, 
πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζνπλ ηα εγθαίξσο  ή εθπξφζεζκα (δηαγξάθεηαη αλάινγα) 
πξνζθνκηζζέληα πξνο έιεγρν είδε ηεο ζχκβαζεο, ηα νπνία απνηεινχλ 
…….(9)…………  ησλ ζπκβαηηθά ζπκθσλεζέλησλ  λα παξαδνζνχλ  ζήκεξα 
εηδψλ (εκεξεζίσλ κεξίδσλ) θαη εκθαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 

Α/Α ΔΙΓΟ ΤΙΣΙΟΤ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΗ 
ΤΜΒΑΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΗΜΔΡΗΙΧΝ 
ΜΔΡΙΓΧΝ 

ΠΑΡ/ΔΙ 

1 Γεληθφ  Παξάξηεκα  «B»   

2 Βξέθε (0-6 κελψλ)  Παξάξηεκα  «Γ»   

3 Βξέθε (6-12 κελψλ)  Παξάξηεκα  «Γ»   

4 Παηδηά (1-12 εηψλ)  Παξάξηεκα  «Δ»   

5 Γηαβεηηθνί  Παξάξηεκα «Σ»   

6 Δπάισηεο νκάδεο  Παξάξηεκα  «Ε»   

 ΤΝΟΛΟ    
 

3. Γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ αλαηεζέληνο ζ' απηήλ ειέγρνπ, ε Δπηηξνπή έιαβε ππ' 
φςε ηεο: 

 α.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 60/07. 
 β.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ 118/07. 
γ.  Σε Φ.600/        /./      Ηνπλ 16/165 γ.  Σε Φ.600/…………../165 

ΜΠΔΠ..(1)… δηαηαγή  ζπγθξφηεζήο ηεο. 
δ. Σε Φ.600/……………/165 ΜΠΔΠ (ΑΓΑ: ..(4).. δηαηαγή, κε ηελ νπνία ηεο 

θνηλνπνηήζεθε ε χκβαζε. 
 ε. Σν ζχλνιν ηεο 1/2016 ..(2)..  χκβαζεο, ηδίσο δε ηνπο φξνπο ηεο πνπ 

αθνξνχλ θαη αλαθέξνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο πνηνηηθνχο, ελ γέλεη 
φξνπο ησλ ππφ πξνκήζεηα εηδψλ, ζηνλ ηξφπν θαη ηηο κεζφδνπο δηεμαγσγήο ηνπ 
παξφληνο ειέγρνπ, θαζψο θαη ζηελ ζπκβαηηθά ζπκθσλεκέλε πξνο παξάδνζε 
πνζφηεηα, θαηά είδε θαη θαηεγνξίεο πιηθνχ.   

 ζη. ………..(10)…………….. 
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  δ.  Σα απνηειέζκαηα ησλ καθξνζθνπηθψλ ειέγρσλ, ζηνπο νπνίνπο 
πξνέβεζαλ ζήκεξα ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζηνλ ηφπν παξάδνζεο ησλ πιηθψλ, επί 
ηε παξνπζία ηνπ παξαπάλσ εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ αλαδφρνπ. 
4. Αθνχ έιαβε ππ' φςε ηεο ηα παξαπάλσ, ε Δπηηξνπή απνθαίλεηαη ……(11)…… φηη 
ηα πξνζθνκηζζέληα πξνο έιεγρν πιηθά δελ πιεξνχλ, απφ πνηνηηθή άπνςε, ηνπο 
φξνπο ηεο 2/016 ..(2).. χκβαζεο θαη θαηά ζπλέπεηα, δελ κπνξνχλ λα 
παξαιεθζνχλ ρσξίο βιάβε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο Τπεξεζίαο. 
…………………………………………(12)………………………………………………. 
 

5.  ηε ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή πξνέβε ζηελ πνζνηηθή απόξξηςε ησλ 
πξνζθνκηζζέλησλ εηδψλ, ε νπνία έγηλε κε αθξηβή θαηακέηξεζή ηνπο, επί ηε 
παξνπζία ηνπ……(13)………….… , δηαηεηαγκέλνπ ππεχζπλνπ ηνπ Κέληξνπ 
Αλνηρηήο Γνκήο Φηινμελίαο ΒΗ.ΠΔ Γξάκαο... 
 

6.  ε πίζησζε ηεο δηελέξγεηαο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ, ζπληάρζεθε ην 
παξφλ Πξσηφθνιιν θαη ππνγξάθεηαη λφκηκα απφ ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο 
Δπηηξνπήο θαη ηνλ παξηζηάκελν "ππεχζπλν" ηνπ Κέληξνπ Αλνηρηήο Γνκήο 
Φηινμελίαο ΒΗ.ΠΔ Γξάκαο ...(14).. Γίλεηαη κλεία ηνπ φηη ν παξηζηάκελνο εθπξφζσπνο 
ηνπ αλαδφρνπ ….(15)…... ην παξφλ. εκεηψλεηαη φηη, κε κέξηκλα ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 
Δπηηξνπήο, ζα εθδνζεί ν αλαγθαίνο αξηζκφο αληηγξάθσλ, ηα νπνία ζα απνζηαινχλ 
πξνο ηνπο πξνβιεπφκελνπο απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

 

                                                                   Ζ Δπηηξνπή 
 
 Ο Πξφεδξνο       Σα κέιε 
 
                                                                                   α.   
 
                                                                                                           β. 
 
  
Ο Αλάδνρνο  (ή εθπξφζσπνο ηνπ)   Ο Τπεχζπλνο γηα ηελ παξαιαβή 
 
 
 
Οδεγίεο γηα ηελ ζπκπιήξσζε ησλ θελψλ δηαζηεκάησλ: 
(1) Γξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο Γηαηαγήο πγθξφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο. 
(2) Γξάθεηαη ν αξηζκφο θαη ε εκεξνκελία ηεο χκβαζεο. 
(3) Γξάθνληαη ηα είδε ή νη ππεξεζίεο ηεο χκβαζεο. 
(4) Γξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηεο δηαηαγήο κε ηελ νπνία θνηλνπνηήζεθε ζηελ Δπηηξνπή ην θείκελν 
ηεο  ζχκβαζεο θαη δφζεθαλ ηπρφλ πξφζζεηεο εληνιέο ή νδεγίεο. Αλ δελ πθίζηαηαη ηέηνηα 
Γηαηαγή, δηαγξάθεηαη νιφθιεξε ε ζρεηηθή θξάζε. 
(5) Γξάθεηαη ε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ. 
(6) Γξάθεηαη ν ηφπνο δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ. 
(7) Γξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν θαη ε ηδηφηεηα ηνπ παξηζηακέλνπ εθπξνζψπνπ ηνπ αλαδφρνπ. 
(8) Γξάθεηαη ε επσλπκία ηνπ αλαδφρνπ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ χκβαζε.  
(9) Γξάθνληαη νη ιέμεηο: ην ζχλνιν ή ε ιέμε: κέξνο, θαηά πεξίπησζε. 
(10) Γξάθνληαη θαηά πεξίπησζε ηα πξφζζεηα ζηνηρεία πνπ ιήθζεθαλ ππ' φςε, φπσο π.ρ. ην 
ηπρφλ ππάξρνλ πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ πνηφηεηαο ηεο ΓΓΑΔΔ (άξζξ. 18 παξ. 1

ε
 λ. 3433/2006). 

(11) Γξάθεηαη ε ιέμε: νκφθσλα, ή νη ιέμεηο: θαηά πιεηνςεθία, θαηά πεξίπησζε. 
(12) ε πεξίπησζε χπαξμεο κεηνςεθνχληνο κέινπο, γξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ θαη ην 
ζθεπηηθφ ηεο δηαθσλίαο ηνπ. 
(13) Γξάθεηαη ν βαζκφο θαη ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ Γηαρεηξηζηή (ή ηνπ ζηειέρνπο, ην νπνίν 
ρξεψλεηαη ηα είδε, κέρξη ηε δηαλνκή - παξάζεζή ηνπο). 
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(14) Γξάθεηαη ην Κέληξν θηινμελίαο γηα ην νπνίν πξννξίδνληαη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε 
ζχκβαζε είδε ή ππεξεζίεο. 
(15) Γξάθεηαη ε ιέμε: πξνζππέγξαςε ή νη ιέμεηο: αξλήζεθε λα πξνζππνγξάςεη, θαηά 
πεξίπησζε. 

 

 Αλρεο (ΠΒ) Υξήζηνο Κνπθνπβέηζηνο  

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ Η Ο Η Κ Ζ Σ Ζ  

  

  
Αλζζηήο (ΠΒ) Γεψξγηνο Δπζηαζηάδεο  

Γληήο 4νπ Γξαθείνπ  

ΑΔΑ: 63ΟΗ6-ΘΓΖ
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ΔΝΣΤΠΟ ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΑ ΜΔΡΙΓΧΝ 

(ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ) 
(Αλήθεη ζηε Πξνζζήθε «1/Γ» ηεο Φ.600/………../165 ΜΠΔΠ) 

 

 1. Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο ………………………………………………. 
νξηζζείο κε ηε Φ.600/…………./165 ΜΠΔΠ, σο Τπεχζπλνο Έξγνπ ηνπ Κέληξνπ 
Αλνηρηήο Γνκήο Φηινμελίαο ΒΗ.ΠΔ Γξάκαο, πξνβαίλεη κε ην παξφλ, ζε ηνπνζέηεζε 
παξαγγειίαο ζπζζηηίνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζίηηζεο ηεο …………..….. 
[εκέξα ηεο εβδνκάδνο κε αλάινγε επηζήκαλζε πνπ ζα παξαπέκπεη ζην 
πξφγξακκα ζπζζηηίνπ, πρ. Γεπηέξα (1ε) ηνπ κήλα] …………. (εκεξνκελία, π.ρ. 16 
Ηνπλ 16), ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο ππ. αξηζ. 01/2016 ζχκβαζεο θαη ηα 
αλαιπηηθά ζηνηρεία φπσο αλαγξάθνληαη ζηνλ Πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 
 

Α/Α ΔΙΓΟ ΤΙΣΙΟΤ 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΗ 
ΤΜΒΑΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΗΜΔΡΗΙΧΝ 
ΜΔΡΙΓΧΝ 

ΠΑΡ/ΔΙ 

1 Γεληθφ  Παξάξηεκα  «B»   

2 Βξέθε (0-6 κελψλ)  Παξάξηεκα  «Γ»   

3 Βξέθε (6-12 κελψλ)  Παξάξηεκα  «Γ»   

4 Παηδηά (1-12 εηψλ)  Παξάξηεκα  «Δ»   

5 Γηαβεηηθνί  Παξάξηεκα «Σ»   

6 Δπάισηεο νκάδεο  Παξάξηεκα  «Ε»   

 ΤΝΟΛΟ    
 

 2. Σν παξφλ έληππν ππνβάιιεηαη ………………… (ειεθηξνληθά ή κε 
ηειενκνηνηππία) φπσο παξαθάησ: 
 

  α. ηνλ ππεχζπλν ηνπ αλαδφρνπ …………. (φλνκα ππαιιήινπ), ζηε 
δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail): ………………..  ή ζην fax: 
………………, γηα ελέξγεηα. (δηαγξάθεηαη αλάινγα κε ηνλ ηξφπν απνζηνιήο ηεο 
παξαγγειίαο). 
 

  β. ηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ηεο 165 ΜΠΔΠ θαη 
ζηνλ πξφεδξν ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο …………………………………..(Βαζκφο – 
φλνκα – επψλπκν – πξνζσπηθφ e-mail), γηα ελεκέξσζε. 
  

 3. ηνηρεία απνζηνιέα: ……………………………………………………… 
 

         Γξάκα, ….. Ζκεξνκελία ….… θαη ψξα ……….. 
                    Τπνγξαθή 
   

 Αλρεο (ΠΒ) Υξήζηνο Κνπθνπβέηζηνο  

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ Η Ο Η Κ Ζ Σ Ζ  

  

  
Αλζζηήο (ΠΒ) Γεψξγηνο Δπζηαζηάδεο  

Γληήο 4νπ Γξαθείνπ  

                      

ΑΔΑ: 63ΟΗ6-ΘΓΖ
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ΠΡΧΣΟΚΟΛΛΟ 

ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΓΔΙΓΜΑΣΟΛΗΦΙΑ  

(ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ) 
(Αλήθεη ζηε Πξνζζήθε «1/Γ» ηεο Φ.600/………../165 ΜΠΔΠ) 

 

Δίδνο «………………..» πνζφηεηα  ……. κεξίδεο χκβαζε ππ΄αξηζκ 1/2016 ηεο 165 

ΜΠΔΠ, κε ηνλ αλάδνρν …………,  γηα παξνρή ππεξεζηψλ ζίηηζεο ζε πξφζθπγεο 

κεηαλάζηεο πνπ θηινμελνχληαη ζην Κέληξν Αλνηρηήο Γνκήο Φηινμελίαο ΒΗ.ΠΔ 

Γξάκαο. Ζ Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηε Φ.611/………../.……..δηαηαγήο (από 

ΑΓΦ Γξάκαο) θαη απνηειείηαη απφ ηνπο:  

 

 α. . …….. (…….) ………………………………, σο πξφεδξν 

 β.  …… ….(…….) ………………………………θαη 

 γ.  ……  …(…… ) ………………………………σο κέιε,  

αθνχ έιαβε ππφςε: 

 α.  Σνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο 

 β.  Σνλ πξνζεθηηθφ καθξνζθνπηθφ έιεγρν πνπ έθαλε ζηα είδε πνπ 

παξέδσζε ν παξαπάλσ αλάδνρνο (πάξνρνο ππεξεζηψλ ζίηηζεο). 

 γ.  Σα ζηνηρεία πνπ αλέθεξε ν ππεχζπλνο Γηαρεηξηζηήο ηεο 

ζηξαηησηηθήο Τπεξεζίαο, ηα νπνία αθνξνχλ ζην ρξφλν πξνζθφκηζεο ησλ εηδψλ θαη 

ηελ παξνρή ππεξεζηψλ. 

 δ.  Σα ζηνηρεία πνπ αλέθεξε ν αλάδνρνο γηα ηνλ ηφπν παξαζθεπήο 

ησλ εηδψλ 

 

   Α. ΓΗΑΠΗΣΩΔ ΟΣΗ 

 

1.  Ζ πξνζθφκηζε έγηλε σο εμήο: 

     α.    Σελ………………2016, πνζφηεηα ………..κεξίδσλ θαγεηνχ. 

 β.    Σελ………………2016, πνζφηεηα ………..κεξίδσλ θαγεηνχ. 

     γ.    Σελ………………2016, πνζφηεηα ………..κεξίδσλ θαγεηνχ. 

2.  Ζ παξαζθεπή έγηλε ζην εξγνζηάζην ηνπ……………………………… 

…………………………….…… 

πνπ βξίζθεηαη ζην/ζηε………………………………………………………………. 

 3. Μαθξνζθνπηθά ………………………………………………………….. 

 4.   Γλψκε κεηνςεθίαο………………………………………………………. 

 

   Β. ΠΡΟΔΒΖ ΣΖ 

 

δεηγκαηνιεςία θαλνληθά, ρψξηζε ηελ παξαπάλσ πνζφηεηα ζε……………….. 

«Β» Γεληθφ πζζίηην  
 «Γ»  πζζίηην γηα Βξέθε 0-6 κελψλ.  
 «Γ» πζζίηην γηα Βξέθε 6-12 κελψλ.  
 «Δ» πζζίηην γηα Παηδηά 1-12 εηψλ.  

 «Σ» πζζίηην γηα Γηαβεηηθνχο.  
«Ε» πζζίηην γηα Δπάισηεο Οκάδεο, Γηα Όιεο ηηο Ζκέξεο.  
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Μεξίδεο, πήξε …………………………………..ζπζθεπαζίεο απφ θάζε κία, δειαδή  

ζχλνιν ζπζθεπαζηψλ…………………………………………………….., ηα νπνία 

δηαρψξηζε ζε δείγκαηα θαη αληηδείγκαηα, ηα αξίζκεζε κε ηνλ αληίζηνηρν ηεο κεξίδαο 

αξηζκφ θαη αθνχ ηα ζθξάγηζε θαη ηα ππέγξαςε ε επηηξνπή θαη ν πξνκεζεπηήο ηα 

παξέιαβε ν πξφεδξνο γηα απνζηνιή ζην …………………….. . 

 

 Ζ πνζφηεηα πνπ ειέγρζεθε θαη δεηγκαηίζζεθε κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 

δεηγκάησλ θαη αληηδεηγκάησλ είλαη ………………….κεξίδεο.  

 

 Ζ πνζφηεηα πνπ απνκέλεη γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ζχκβαζεο εθηηκάηαη ζε 

……………κεξίδεο (πεξίπνπ …… κεξίδεο 3 γεπκάησλ γηα …… εκέξεο). 

 

 Ζ Δπηηξνπή ζπλεδξίαζε ηελ ………2016 θαη ψξα…:…. 

 

 πληάρζεθε ην παξφλ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο 
Ο ΑΝΑΓΟΥΟ Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

(ή λφκηκνο εθπξφζσπνο) Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΑ ΜΔΛΖ 
  
  α. 

 
 

  β. 
 

 
 Αλρεο (ΠΒ) Υξήζηνο Κνπθνπβέηζηνο  

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ Η Ο Η Κ Ζ Σ Ζ  

  

  
Αλζζηήο (ΠΒ) Γεψξγηνο Δπζηαζηάδεο  

Γληήο 4νπ Γξαθείνπ  
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  165 ΜΟΗΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΚΣΟΞΔΤΣΩΝ 

 ΠΤΡΑΤΛΩΝ ΠΔΠ RM–70  
 4Ο ΓΡΑΦΔΗΟ 
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ΠΡΟΘΖΚΖ «2» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖ ΓΓΖ  

Φ.600/64/2636/.380  
 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΙΣΙΟ 
 

Α/Α ΖΜΔΡΑ ΠΡΩΗΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΗΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΗ 

1
ε
 ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

1 Γεπηέξα 
Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 
Κξνπαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Μαθαξφληα 250 gr  κε θφθθηλε 
ζάιηζα 

Σπξί Φέηα 50 gr 

Παηάηεο Φνχξλνπ 250 gr 
Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

α. Σν γεχκα θαη ην δείπλν λα 
ζπλνδεχεηαη απφ Άξην  250 gr ή Έλα 
(1) Αξηίδην 80 gr. 
β. Σν θξνχην επνρήο ζα πξέπεη λα 
είλαη 100-120 gr. 
γ. Οη ειηέο είλαη 20-30 gr 
δ. Όιεο νη πνζφηεηεο αλαθέξνληαη 
ζε έηνηκα πξνο βξψζε γεχκαηα. 
ε. Ζκεξήζην ζηηεξέζην είλαη 2000 
(+/- 100Kcal) ζεξκίδσλ 
ζη. ην ζπζζίηην πεξηιακβάλεηαη θαη 
κία θηάιε ηνπ 1,5 ιίηξνπ αλά άηνκν 
εκθηαισκέλνπ λεξνχ, αλαιφγσο ησλ 
αλαγθψλ. 

 
 

2 Σξίηε 
Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 
Κξνπαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Φαθφξπδν 300 gr 
Σπξί Φέηα 50 gr 

Αξαθάο κε παηάηεο 300 gr (ζπλνιηθά) 
Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

3 Σεηάξηε 
Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 
Κξνπαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Κνηφπνπιν 250-300gr 
κε Ρχδη 100gr 

Μαθαξφληα 250 gr  κε θφθθηλε ζάιηζα 
Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

4. Πέκπηε 
Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 
Κξνπαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Πνπξέο  300 gr κε θφθθηλε ζάιηζα               
Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο  
 

Οκειέηα (3 αβγά θαη’ άηνκν) κε Παηάηεο 
150 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

5 Παξαζθεπή 

Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 
Κξνπαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Φαζνιάθηα ιαδεξά κε παηάηεο 300 
gr. (ζπλνιηθά) 

Σπξί θέηα 50 gr 

Παηάηεο Φνχξλνπ 250 gr 
Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

6 άββαην 
Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 
Κξνπαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 
Φαζνιάδα 300 gr , Διηέο 

Ρχδη 250 gr κε θφθθηλε ζάιηζα                    
Σπξί θέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

7 Κπξηαθή 
Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 
Κξνπαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Μνζράξη 150 gr κε 
Μαθαξφληα 250 gr 

 

Οκειέηα (3 αβγά θαη’ άηνκν) κε Παηάηεο 
150 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 
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Α/Α ΖΜΔΡΑ ΠΡΩΗΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΗΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΗ 

2
ε
 ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

 

8 Γεπηέξα 
Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 
Κξνπαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Μαθαξφληα 250 gr 
κε θφθθηλε ζάιηζα                                              

Σπξί Φέηα 50 gr 

Πνπξέο 300gr κε θφθθηλε ζάιηζα               
Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

9 Σξίηε 
Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 
Κξνπαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

παλαθφξπδν 300 gr                               
Σπξί Φέηα 50 gr 

Οκειέηα (3 αβγά θαη’ άηνκν) κε Παηάηεο 
150 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

10 Σεηάξηε 
Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 
Κξνπαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Μαθαξφληα 250 gr 
κε θφθθηλε ζάιηζα                                              

Σπξί Φέηα 50 gr 

Αξαθάο κε παηάηεο 300 gr (ζπλνιηθά) 
Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

11 Πέκπηε 
Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 
Κξνπαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Κνηφπνπιν 250 gr – 300 gr 
Μαθαξφληα 150 gr 

 

Παηάηεο Φνχξλνπ 250 gr 
Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

12 Παξαζθεπή 

Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 
Κξνπαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Φαθέο 300 gr                                           
Σπξί Φέηα 50 gr 

Φαζνιάθηα ιαδεξά κε παηάηεο 300 gr. 
(ζπλνιηθά) 

Έλα (1) θξνχην επνρήο 

13 άββαην 
Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 
Κξνπαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Φαζνιάδα 300 gr , Διηέο  
 

Ρχδη 150 gr κε θφθθηλε ζάιηζα 
Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

14 Κπξηαθή 
Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 
Κξνπαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Μνζράξη Κνθθηληζηφ 200-250 gr 
Με Ρχδη 150gr 

 

Παηάηεο Φνχξλνπ 250 gr 
Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

 

 

 Αλρεο (ΠΒ) Υξήζηνο Κνπθνπβέηζηνο  
Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ Η Ο Η Κ Ζ Σ Ζ  

  

  
Αλζζηήο (ΠΒ) Γεψξγηνο Δπζηαζηάδεο  

Γληήο 4νπ Γξαθείνπ  
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 165 ΜΟΗΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΚΣΟΞΔΤΣΩΝ 
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ΠΡΟΘΖΚΖ «3» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖ ΓΓΖ  

Φ.600/64/2636/.380  
 

ΤΙΣΙΟ ΓΙΑ ΒΡΔΦΗ (0-6 ΜΗΝΧΝ) 
 

Α/Α ΖΜΔΡΑ  ΠΑΡ/ΔΗ 

1 
ΟΛΔ ΣΗ 
ΖΜΔΡΔ 

 
4 γεχκαηα ησλ 240ml  (120 ml ζθφλε δηαιπκέλε ζηα 120 ml λεξφ) έθαζην κε Γάια 1εο 

βξεθηθήο ειηθίαο (0-6 κελψλ) έηνηκν πξνο πφζε 
 
 

α. Με κέξηκλα ηνπ αλαδφρνπ λα ηνπνζεηεζεί 
ππνδνκή γηα ηελ παξνρή ηνπ γάιαθηνο (θνπηηά 
ζπζθεπαζίαο -βξαζηήξεο) εληφο ηνπ ρψξνπ ηεο 
Τπεξεζίαο. 
β. Να ηεξείηαη πνζφηεηα 100 θαθει. ρακνκήιη ζε 
απφζεκα γηα ηα βξέθε.   
γ. ην ζπζζίηην πεξηιακβάλεηαη θαη κία θηάιε ηνπ 
1,5 ιίηξνπ αλά άηνκν εκθηαισκέλνπ λεξνχ, 
αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ. 

 
 Αλρεο (ΠΒ) Υξήζηνο Κνπθνπβέηζηνο  

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ Η Ο Η Κ Ζ Σ Ζ  

  

  
Αλζζηήο (ΠΒ) Γεψξγηνο Δπζηαζηάδεο  

Γληήο 4νπ Γξαθείνπ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 63ΟΗ6-ΘΓΖ
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 165 ΜΟΗΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΚΣΟΞΔΤΣΩΝ 

 ΠΤΡΑΤΛΩΝ ΠΔΠ RM–70  
 4Ο ΓΡΑΦΔΗΟ 

 08 Ηνπι 16 

ΠΡΟΘΖΚΖ «4» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖ ΓΓΖ  

Φ.600/64/2636/.380  
 

ΤΙΣΙΟ ΓΙΑ ΒΡΔΦΗ (6-12 ΜΗΝΧΝ) 
 

ΠΡΩΗΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΗΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΗ 

Όκνην κε ην γεληθφ ζπζζίηην κε 
πξνζζήθε γάιαθηνο εβαπνξέ 240 ml 
πιήξεο 3,5% πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 
ζε θάζε γεχκα αθαηξνπκέλνπ ηνπ ρπκνχ  
 

Όκνην κε ην γεληθφ ζπζζίηην 
αιεζκέλν κε πξνζζήθε γάιαθηνο 
εβαπνξέ 240 ml πιήξεο 3,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο ζε θάζε 
γεχκα 

Όκνην κε ην γεληθφ ζπζζίηην αιεζκέλν 
κε πξνζζήθε γάιαθηνο εβαπνξέ 240 ml 
πιήξεο 3,5% πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο ζε 
θάζε γεχκα 

α. Σν γεχκα θαη ην δείπλν λα 
ζπλνδεχεηαη απφ Άξην 250 gr ή Έλα 
(1) Αξηίδην 80 gr. 
β. Σν θξνχην επνρήο ζα πξέπεη λα 
είλαη 100-120 gr 
γ. Καηά ηηο εκέξεο πξφβιεςεο 
νκειέηαο ζε γεχκα/ δείπλν, λα 
αιέζεηαη ην έηεξν γεχκα ηεο ίδηαο 
εκέξαο.  
δ. Όιεο νη πνζφηεηεο ππνινγίδνληαη 
ζην κηζφ  
ε. Ζκεξήζην ζηηεξέζην είλαη πεξίπνπ 
1300 (+/-100Kcal). 
ζη. ην ζπζζίηην πεξηιακβάλεηαη θαη 
κία θηάιε ηνπ 1,5 ιίηξνπ αλά άηνκν 
εκθηαισκέλνπ λεξνχ, αλαιφγσο ησλ 
αλαγθψλ. 

 
 Αλρεο (ΠΒ) Υξήζηνο Κνπθνπβέηζηνο  

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ Η Ο Η Κ Ζ Σ Ζ  

  

  
Αλζζηήο (ΠΒ) Γεψξγηνο Δπζηαζηάδεο  
Γληήο 4νπ Γξαθείνπ  

 
 
 

ΑΔΑ: 63ΟΗ6-ΘΓΖ
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 165 ΜΟΗΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΚΣΟΞΔΤΣΩΝ 

 ΠΤΡΑΤΛΩΝ ΠΔΠ RM–70  
 4Ο ΓΡΑΦΔΗΟ 

 08 Ηνπι 16 

ΠΡΟΘΖΚΖ «5» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖ ΓΓΖ  

Φ.600/64/2636/.380  
 

ΤΙΣΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ (1-12 ΔΣΧΝ) 
 

Α/Α ΖΜΔΡΑ ΠΡΩΗΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΗΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΗ 

1
ε
 ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

1 Γεπηέξα 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο  

Κξνπαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Μαθαξφληα 250 gr  κε θφθθηλε 
ζάιηζα 

Σπξί Φέηα 50 gr  
Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 

Παηάηεο Φνχξλνπ 250 gr 
Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 
Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% πεξηεθηηθφηεηα 

ζε ιίπνο  

α. Σν γεχκα θαη ην δείπλν λα 
ζπλνδεχεηαη απφ Άξην  250 gr ή 
έλα (1) Αξηίδην 80 gr. 
β. Σν θξνχην επνρήο ζα πξέπεη 
λα είλαη 100-120 gr. 
γ. Οη ειηέο είλαη 20-30 gr 
δ. Όιεο νη πνζφηεηεο 
αλαθέξνληαη ζε έηνηκα πξνο 
βξψζε γεχκαηα. 
ε. Ζκεξήζην ζηηεξέζην είλαη 2400 
(+/- 100Kcal) ζεξκίδσλ 
ζη. ην ζπζζίηην πεξηιακβάλεηαη 
θαη κία θηάιε ηνπ 1,5 ιίηξνπ αλά 
άηνκν εκθηαισκέλνπ λεξνχ, 
αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ.. 

2 Σξίηε 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 

Κξνπαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Φαθφξπδν 300 gr 
Σπξί Φέηα 50 gr 

Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 

Αξαθάο κε παηάηεο 300 gr (ζπλνιηθά) 
Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 
Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% πεξηεθηηθφηεηα 

ζε ιίπνο  

3 Σεηάξηε 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 

Κξνπαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Κνηφπνπιν 250-300gr 
κε Ρχδη 100gr 

Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 

Μαθαξφληα 250 gr  κε θφθθηλε ζάιηζα 
Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 
Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% πεξηεθηηθφηεηα 

ζε ιίπνο  

4 Πέκπηε 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 

Κξνπαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Πνπξέο  300 gr κε θφθθηλε 
ζάιηζα               Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο  
Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 

Οκειέηα (3 αβγά θαη’ άηνκν) κε Παηάηεο 
150 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 
Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% πεξηεθηηθφηεηα 

ζε ιίπνο  

5 Παξαζθεπή 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 

Κξνπαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Φαζνιάθηα ιαδεξά κε παηάηεο 
300 gr. (ζπλνιηθά) 

Σπξί θέηα 50 gr  
Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 

 

 Παηάηεο Φνχξλνπ 250 gr 
Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 
Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% πεξηεθηηθφηεηα 

ζε ιίπνο 

ΑΔΑ: 63ΟΗ6-ΘΓΖ
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Α/Α ΖΜΔΡΑ ΠΡΩΗΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΗΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΗ 

6 άββαην 

 
Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 
Κξνπαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Φαζνιάδα 300 gr , Διηέο  
Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 

Ρχδη 250 gr κε θφθθηλε ζάιηζα                    
Σπξί θέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο Γάια εβαπνξέ 240 
ml 1,5% πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 

7 Κπξηαθή 

 
Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% 

πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 
Κξνπαζάλ 75 - 85 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Μνζράξη 150 gr κε 
Μαθαξφληα 250 gr 

Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 

Οκειέηα (3 αβγά θαη’ άηνκν) κε Παηάηεο 
150 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 
Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5%  

πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 
 

2
ε
 ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

8 Γεπηέξα 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 

Κξνπαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Μαθαξφληα 250 gr 
κε θφθθηλε ζάιηζα                                              

Σπξί Φέηα 50 gr  
Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 

 

Πνπξέο 300gr κε θφθθηλε ζάιηζα               
Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 
Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% πεξηεθηηθφηεηα 

ζε ιίπνο  
 

9 Σξίηε 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 

Κξνπαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

παλαθφξπδν 300 gr                               
Σπξί Φέηα 50 gr  

Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 
 

Οκειέηα (3 αβγά θαη’ άηνκν) κε Παηάηεο 
150 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 
Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% πεξηεθηηθφηεηα 

ζε ιίπνο  
 

10 Σεηάξηε 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 

Κξνπαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

 

Μαθαξφληα 250 gr 
κε θφθθηλε ζάιηζα                                              

Σπξί Φέηα 50 gr  
Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 

 

Αξαθάο κε παηάηεο 300 gr (ζπλνιηθά) 
Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% πεξηεθηηθφηεηα 
ζε ιίπνο  

 

11 Πέκπηε 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 

Κξνπαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Κνηφπνπιν 250 gr – 300 gr 
Μαθαξφληα 150 gr 

Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 
 

Παηάηεο Φνχξλνπ 250 gr 
Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 
Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% πεξηεθηηθφηεηα 

ζε ιίπνο  
 

ΑΔΑ: 63ΟΗ6-ΘΓΖ
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Α/Α ΖΜΔΡΑ ΠΡΩΗΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΗΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΗ 

12 Παξαζθεπή 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 

Κξνπαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Φαθέο 300 gr                                           
Σπξί Φέηα 50 gr  

Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 

Φαζνιάθηα ιαδεξά κε παηάηεο 300 gr. 
(ζπλνιηθά) 

Έλα (1) θξνχην επνρήο 
Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% πεξηεθηηθφηεηα 

ζε ιίπνο  
 

13. άββαην 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 

Κξνπαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Φαζνιάδα 300 gr , Διηέο  
Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 

 

Ρχδη 150 gr κε θφθθηλε ζάιηζα 
Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 
Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% πεξηεθηηθφηεηα 

ζε ιίπνο  

 

14. Κπξηαθή 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο 

Κξνπαζάλ 75 - 85 gr 
Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 

Μνζράξη Κνθθηληζηφ 200-250 gr 
Με Ρχδη 150gr 

Αηνκηθφο ρπκφο 250 ml 
 

Παηάηεο Φνχξλνπ 250 gr 
Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Φξνχην Δπνρήο 
Γάια εβαπνξέ 240 ml 1,5% πεξηεθηηθφηεηα 

ζε ιίπνο  
 

 
 Αλρεο (ΠΒ) Υξήζηνο Κνπθνπβέηζηνο  

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ Η Ο Η Κ Ζ Σ Ζ  
  
  

Αλζζηήο (ΠΒ) Γεψξγηνο Δπζηαζηάδεο  
Γληήο 4νπ Γξαθείνπ  

 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 63ΟΗ6-ΘΓΖ
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ΠΡΟΘΖΚΖ «6» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖ ΓΓΖ  

Φ.600/64/2636/.380  
 

ΤΙΣΙΟ ΓΙΑΒΗΣΙΚΧΝ 
 

Α/Α ΖΜΔΡΑ ΠΡΩΗΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΗΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΗ 

1
ε
 ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

1 Γεπηέξα 
Γάια εβαπνξέ 240 ml 
1,5% πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο,  Αξηίδην  80 gr 

Μαθαξφληα 250 gr  κε θφθθηλε 
ζάιηζα 

Σπξί Φέηα 50 gr  
Έλα (1) Πξάζηλν Μήιν 100-120 gr 

Παηάηεο Φνχξλνπ 250 gr 
Σπξί Φέηα 50 gr 

 

α. Tν δείπλν λα ζπλνδεχεηαη απφ έλα 
(1) Αξηίδην 80 gr. 
β. Οη ειηέο είλαη 20-30 gr 
γ. Όιεο νη πνζφηεηεο αλαθέξνληαη ζε 
έηνηκα πξνο βξψζε γεχκαηα. 
δ. Ζκεξήζην ζηηεξέζην είλαη 1800 
(+/- 100Kcal)  
ε. ην ζπζζίηην πεξηιακβάλεηαη θαη κία 
θηάιε ηνπ 1,5 ιίηξνπ αλά άηνκν 
εκθηαισκέλνπ λεξνχ, αλαιφγσο ησλ 
αλαγθψλ. 

2 Σξίηε 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 
1,5% πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο, Αξηίδην  80 gr 

Φαθφξπδν 300 gr 
Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Πξάζηλν Μήιν 100-120 gr 

Αξαθάο κε παηάηεο 300 gr (ζπλνιηθά) 
Σπξί Φέηα 50 gr 

 

3 Σεηάξηε 
Γάια εβαπνξέ 240 ml 
1,5% πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο, Αξηίδην  80 gr 

Κνηφπνπιν 250-300gr 
κε Ρχδη 100gr 

   Έλα (1) Πξάζηλν Μήιν 100-120  gr 

Μαθαξφληα 250 gr  κε θφθθηλε ζάιηζα 
Σπξί Φέηα 50 gr 

4 Πέκπηε 
Γάια εβαπνξέ 240 ml 
1,5% πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο, Αξηίδην  80 gr 

Πνπξέο  300 gr κε θφθθηλε ζάιηζα               
Σπξί Φέηα 50 gr 

Έλα (1) Πξάζηλν Μήιν 100-120 gr 

Οκειέηα (3 αβγά θαη’ άηνκν) κε 
Παηάηεο 150 gr 

5 
Παξαζθε

πή 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 
1,5% πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο, Αξηίδην  80 gr 

Φαζνιάθηα ιαδεξά κε παηάηεο 300 
gr. (ζπλνιηθά) 

Σπξί θέηα 50 gr , 
Έλα (1) Πξάζηλν Μήιν 100-120 gr 

Παηάηεο Φνχξλνπ 250 gr 
Σπξί Φέηα 50 gr 

6 άββαην 
Γάια εβαπνξέ 240 ml 
1,5% πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο, Αξηίδην  80 gr 

Φαζνιάδα 300 gr , Διηέο 
Έλα (1) Πξάζηλν Μήιν 100-120 gr 

 

Ρχδη 250 gr κε θφθθηλε ζάιηζα                    
Σπξί θέηα 50 gr 

 

7 Κπξηαθή 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 
1,5% πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο, Αξηίδην  80 gr 

Μνζράξη 150 gr κε 
Μαθαξφληα 250 gr 

Έλα (1) Πξάζηλν Μήιν 100-120 gr 

Οκειέηα (3 αβγά θαη’ άηνκν) κε 
Παηάηεο 150 gr 

 

2
ε
 ΔΒΓΟΜΑΓΑ 

8 Γεπηέξα 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 
1,5% πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο, Αξηίδην  80 gr 

Μαθαξφληα 250 gr 
κε θφθθηλε ζάιηζα                                              

Σπξί Φέηα 50 gr  
Έλα (1) Πξάζηλν Μήιν 100-120 gr 

 

Πνπξέο 300gr κε θφθθηλε ζάιηζα               
Σπξί Φέηα 50 gr 

 

ΑΔΑ: 63ΟΗ6-ΘΓΖ
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Α/Α ΖΜΔΡΑ ΠΡΩΗΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΗΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΗ 

9 Σξίηε 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 
1,5% πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο, Αξηίδην  80 gr 

παλαθφξπδν 300 gr                               
Σπξί Φέηα 50 gr  

Έλα (1) Πξάζηλν Μήιν 100-120 gr 
 

Οκειέηα (3 αβγά θαη’ άηνκν) κε 
Παηάηεο 150 gr 

 

10 Σεηάξηε 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 
1,5% πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο, Αξηίδην  80 gr 

Μαθαξφληα 250 gr 
κε θφθθηλε ζάιηζα                                              

Σπξί Φέηα 50 gr  
Έλα (1) Πξάζηλν Μήιν 100-120 gr 

 

Αξαθάο κε παηάηεο 300 gr (ζπλνιηθά) 
 

11 Πέκπηε 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 
1,5% πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο, Αξηίδην  80 gr 

Κνηφπνπιν 250 gr – 300 gr 
Μαθαξφληα 150 gr 

Έλα (1) Πξάζηλν Μήιν 100-120 gr 
 

Παηάηεο Φνχξλνπ 250 gr 
Σπξί Φέηα 50 gr 

 

12 
Παξαζθε

πή 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 
1,5% πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο, Αξηίδην  80 gr 

Φαθέο 300 gr                                           
Σπξί Φέηα 50 gr  

Έλα (1) Πξάζηλν Μήιν 100-120 gr 
 

Φαζνιάθηα ιαδεξά κε παηάηεο 300 gr. 
(ζπλνιηθά) 

 

13 άββαην 
Γάια εβαπνξέ 240 ml 
1,5% πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο, Αξηίδην  80 gr 

Φαζνιάδα 300 gr , Διηέο  
Έλα (1) Πξάζηλν Μήιν 100-120 gr 

 

Ρχδη 150 gr κε θφθθηλε ζάιηζα 
Σπξί Φέηα 50 gr 

 

14 Κπξηαθή 

Γάια εβαπνξέ 240 ml 
1,5% πεξηεθηηθφηεηα ζε 
ιίπνο, Αξηίδην  80 gr 

Μνζράξη Κνθθηληζηφ 200-250 gr 
Με Ρχδη 150gr 

Έλα (1) Πξάζηλν Μήιν 100-120 gr 
 

Παηάηεο Φνχξλνπ 250 gr 
Σπξί Φέηα 50 gr 

 

 
 Αλρεο (ΠΒ) Υξήζηνο Κνπθνπβέηζηνο  

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ Η Ο Η Κ Ζ Σ Ζ  

  

  
Αλζζηήο (ΠΒ) Γεψξγηνο Δπζηαζηάδεο  

Γληήο 4νπ Γξαθείνπ  
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 165 ΜΟΗΡΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΚΣΟΞΔΤΣΩΝ 

 ΠΤΡΑΤΛΩΝ ΠΔΠ RM–70  
 4Ο ΓΡΑΦΔΗΟ 

 08 Ηνπι 16 

ΠΡΟΘΖΚΖ «7» ΣΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ «Γ» ΣΖ ΓΓΖ  

Φ.600/64/2636/.380  
 

ΤΙΣΙΟ ΓΙΑ ΔΤΑΛΧΣΔ ΟΜΑΓΔ (ΓΙΑ ΌΛΔ ΣΙ ΗΜΔΡΔ)  
 

ΠΡΩΗΝΟ ΓΔΤΜΑ ΓΔΗΠΝΟ ΠΑΡ/ΔΗ 

Όκνην κε ην γεληθφ ζπζζίηην, κε πξνζζήθε 
γάιαθηνο εβαπνξέ 240 ml πιήξεο 3,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο ζε θάζε γεχκα  

Όκνην κε ην γεληθφ ζπζζίηην, 
κε πξνζζήθε γάιαθηνο 
εβαπνξέ 240 ml πιήξεο 3,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο ζε 
θάζε γεχκα  

Όκνην κε ην γεληθφ ζπζζίηην, 
κε πξνζζήθε γάιαθηνο 
εβαπνξέ 240 ml πιήξεο 3,5% 
πεξηεθηηθφηεηα ζε ιίπνο ζε 
θάζε γεχκα  

 
α. Σν γεχκα θαη ην δείπλν λα ζπλνδεχεηαη απφ 
Άξην  250 gr ή Έλα (1) Αξηίδην 80 gr. 
β. Σν θξνχην επνρήο ζα πξέπεη λα είλαη 100-
120 gr 
γ. Ζκεξήζην ζηηεξέζην είλαη πεξίπνπ 2600 (+/-
100Kcal. 
δ. ην ζπζζίηην πεξηιακβάλεηαη θαη κία θηάιε 
ηνπ 1,5 ιίηξνπ αλά άηνκν εκθηαισκέλνπ λεξνχ, 
αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ.. 

 
 Αλρεο (ΠΒ) Υξήζηνο Κνπθνπβέηζηνο  

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γ Η Ο Η Κ Ζ Σ Ζ  
  
  

Αλζζηήο (ΠΒ) Γεψξγηνο Δπζηαζηάδεο  
Γληήο 4νπ Γξαθείνπ  

ΑΔΑ: 63ΟΗ6-ΘΓΖ
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