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ΘΕΜΑ : Συμβάσεις - Διαγωνισμοί (Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Παροχής
Υπηρεσιών Σίτισης στο ΚΥΤ ν. ΚΩ)
ΣΧΕΤ.:

α.

ΝΔ 721/1970 «Περί Οικονομικής Μερίμνης και Λογιστικού των
Ε.Δ»
β.
Ν-Δ-Α 1/2008/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ
γ.
Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας (ΦΕΚ 143/Α/28-6-14)
δ.
ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
ε.
Φ.000/2/264720/Σ.85/03 Φεβ 16/ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/2β
(ΟΣΟ)
στ. ΑΠΦ.200/85/23311/Σ.81/16 Φεβ 16/ΓΕΕΘΑ/A΄ ΚΛ
ζ.
Ν.4368/16 (ΦΕΚ Α΄ 21 /21 Φεβ 16) «Μέτρα για την
Επιτάχυνση
του Κυβερνητικού Έργου και άλλες Διατάξεις»
η.
Φ.800/80/127961/Σ.441/24 Φεβ 16/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ(ΟΣΟ)
θ.
Φ.800/43/128177/Σ.475/26 Φεβ 16/ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ(ΟΣΟ)
ι.
ΚΥΑ υπ. Αριθ. Φ.000/8/245258/Σ.37 (ΦΕΚ Α΄ 630 /9 Μαρ 16)
ια. N.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως Τροποποιήθηκε και Ισχύει
ιβ. Ν.4456/2017 (άρθρο 39, ΦΕΚ Α΄ 24)
ιγ. Φ.600/27/254433/Σ.1527/05Ιουν18/ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟΔΠ
ιδ. Φ.600/182/772850/Σ.1680/27 Ιουλ 18/ΓΕΣ/Γ1
ιε. Φ.600/9/246662/Σ.1514/02 Απρ 19/ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟΔΠ
ιστ. Ν.4636/19 «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες Διατάξεις»
ιζ. Ν.4686/20 (ΦΕΚ Α΄ 96), Άρθρο 57
ιη. Ν.4782/2021 Περί «Εκσυγχρονισμού, Απλοποίησης και Αναμόρφωσης του Ρυθμιστικού Πλαισίου των Δημοσίων
Συμβάσεων» (ΦΕΚ 36/2021, τ. Α΄)
ιθ. Φ.900/182/401703/Σ.5117/24 Ιουν 21/ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟΔΠ
κ.
Φ.600.15/143/27143/Σ.2706/28 Ιουν 21/80 ΑΔΤΕ/4Ο ΕΓ
κα. Φ.814/241/592497/Σ.517/06 Ιουλ 21/ΓΕΣ/Γ4/2β
κβ. Φ.600/30/592495/Σ.516/06 Ιουλ 21/ΓΕΣ/Γ4
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 04/2021

1. Σύμφωνα με το (κα) σχετικό, ανατέθηκε στην 80 ΑΔΤΕ η σύναψη
σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης με ανάδοχο, που θα αναλάβει τις
υπηρεσίες ΔΜ του θέματος στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ)
Προσφύγων και Μεταναστών, ν. Κω.
2.
Στο πλαίσιο της αποστολής της και λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις
των (στ), (ζ) και (ια) σχετικών, η 80 ΑΔΤΕ θα προβεί άμεσα στην υλοποίηση των
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προβλεπόμενων ενεργειών, για τη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης
με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης
διαγωνισμού, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης
(μεταναστευτικές – προσφυγικές ροές) λαμβανομένων υπόψη των λόγων εθνικής
ασφάλειας και δημόσιας τάξης, που καθιστούν αδύνατη την τήρηση των
προθεσμιών, που προβλέπονται για τις διαδικασίες διαγωνισμού της κείμενης
νομοθεσίας.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ/ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
3.
Η ανάθεση θα γίνει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, σύμφωνα με τις προβλέψεις του
άρθρου 96 του Ν.4368/16 και λοιπών θεσμικών κειμένων συναφών με τις
δημόσιες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών, με σκοπό τη μη καταστρατήγηση των
βασικών αρχών:
α. Διαφάνειας,
ανταγωνισμού.

για

την

επίτευξη

του

μέγιστου

δυνατού

β. Αποφυγής διακρίσεων, για την εξασφάλιση του πραγματικού
ανταγωνισμού.
γ. Ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων (εταιρειών) στην
πρόσβαση της αγοράς.
4.
Η τελική επιλογή παρόχου των υπηρεσιών (μειοδότη/αναδόχου), θα
γίνει με κριτήριο αποκλειστικά την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν. 4412/16, όπως
προκύπτει από την προσφερόμενη τιμή, σύμφωνα με την ανάλυση στους
συνημμένους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του παρόντος, αφού η Αναθέτουσα
Αρχή (80 ΑΔΤΕ) ελέγξει την καταλληλότητα των οικονομικών φορέων, που δεν
έχουν αποκλεισθεί, σύμφωνα με τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής των άρθρων 73
έως 75 και 78, του ιδίου νόμου.
5.
Οι υπηρεσίες, που θα παρασχεθούν προσδιορίζονται αναλυτικά στο
Παράρτημα «Α» [Ειδικοί Όροι (Τεχνική Προδιαγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών)]
και (Γενικοί Όροι).
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
6.
Η απόφαση διενέργειας της διαδικασίας θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο,
στον ισότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) καθώς και στο
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και θα
επιδιωχθεί η σύναψη της σύμβασης να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Η
διαδικασία διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί την 26 Ιουλ 21 ημέρα Δευτέρα και
ώρα 11:05, στην έδρα της 80 ΑΔΤΕ, Στρδο «ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ», περιοχή
Άνω Αμπάβρη, ν. Κως.
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7.
Η παροχή σίτισης θα αρχίσει από την υπογραφή της σύμβασης και
η διάρκεία της θα είναι 45 ημέρες (από 13 Αυγ 21 έως 26 Σεπ 21).
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
8.
Παράδοση συσσιτίου, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους,
όπως στο Παράρτημα «Α».
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
9. Το μέγιστο κόστος ανέρχεται στα πέντε ευρώ και ένα λεπτό (5,01 €)
μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 9% και πέντε ευρώ και σαράντα επτά λεπτά
(5,47€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 9% ημερησίως ανά άτομο με βάση τα
μέχρι σήμερα τηρούμενα στοιχεία από το ΓΕΣ. Η συνολική απαιτούμενη πίστωση
ανέρχεται σε τριάντα τρείς χιλιάδες οκτακόσια δέκα επτά ευρώ και πενήντα
λεπτά (33.817,50€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 9% και τριάντα έξι
χιλιάδες εννιακόσια είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά (36.922,50€)
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 9% για το ΚΥΤ ν. ΚΩ, για 150 άτομα, που εκτιμάται
ότι θα εξυπηρετούνται ημερησίως.
10.
Η απαιτούμενη πίστωση διατέθηκε, με το (κα) σχετικό προκειμένου να
καταστεί δυνατή η υπογραφή της σύμβασης, όπου και αναλαμβάνεται (νομικά) η
δέσμευση της Στρατιωτικής Υπηρεσίας έναντι του αναδόχου και η άμεση
ενεργοποίησή της.
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
11. Δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής – εξόφληση – πληρωμή του
αναδόχου, θα γίνεται σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους όπως στο
Παράρτημα «Α».
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΠΑ
12. Η δαπάνη υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, οι οποίες βαρύνουν τον
προμηθευτή και καθορίζονται αναλυτικά στους Γενικούς και Ειδικούς όρους όπως
στο Παράρτημα «Α». Επιπλέον, για θέματα ΦΠΑ, ισχύουν οι προβλέψεις της
ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας. Σε ότι αφορά στην παρακράτηση φόρου
εισοδήματος, αυτός ανέρχεται σε 8% όπως ορίζεται στο Παράρτημα «Α».
ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ – ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
13. Ο έλεγχος της ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής θα γίνεται από
αρμόδια επιτροπή που έχει καθορισθεί με το (κ) σχετικό από τον Σχηματισμό,
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τους όρους, όπως στο
Παράρτημα «Α».
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14. Όπως καθορίζονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους στο Παράρτημα

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
15. Όπως καθορίζεται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους στο Παράρτημα
«Α» και στο (κ) σχετικό αντίστοιχα.
ΔΙΑΦΟΡΑ
16. Σύμφωνα με το (ιστ) σχετικό, η χορήγηση του εμφιαλωμένου νερού
ανέρχεται στα 2 ½ λίτρα ανά μερίδα, με την προϋπόθεση ότι το τελικό κόστος της
ημερήσιας μερίδας, δεν θα υπερβαίνει το καθορισμένο, μέγιστο ημερήσιο
κόστος ύψους πέντε ευρώ και ενός λεπτού (5,01 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 9% και πέντε ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (5,47 €) συμπεριλαμβανομενου ΦΠΑ 9%
17. Η Στρατιωτική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα δυνατότητας μονομερούς
τερματισμού της σύμβασης, πριν το πέρας της χρονικής περιόδου ολοκλήρωσης
των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, άνευ περαιτέρω αποζημίωσης, σε
περίπτωση, που υπηρεσιακοί – επιχειρησιακοί λόγοι επιβάλουν την παύση ή την
αναστολή λειτουργίας του συγκεκριμένου εξυπηρετούμενου Κέντρου / Δομής.
18. Λήψη εγγράφων του διαγωνισμού και παροχή πληροφοριών, τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες από την 80 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ/4ο
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ,
Στρατόπεδο
«ΟΔΥΣΣΕΑ
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ», ΤΚ 85300, ΚΩΣ, τηλέφωνο 22420-56442.
19. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την ανάρτηση της παρούσας
διακήρυξης στην ιστοσελίδα www.army.gr.
20. Το ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟΔΠ και το ΓΕΣ προς τα οποία κοινοποιείται το παρόν
(υ.τ.α.), παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους.
21. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ και το
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΩ, παρακαλούνται για την ανάρτηση της παρούσας διακήρυξης
στους χώρους ανακοινώσεών τους, με σκοπό την ευρύτερη ενημέρωση των
ενδιαφερομένων.
22. Χειριστής θέματος: Ανθστής (ΠΖ) Γεώργιος Πρέντζας, Επιτελής 80
ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ, τηλέφ: 867-6442(ΕΨΑΔ) και 22242056442 (ΣΤΑΘ.), e–mail: g.k
prentzas@army.gr.
Ταξίαρχος Θεοδόσιος Τριαντάφυλλος
Ακριβές Αντίγραφο
Διοικητής
Ανθυπασπιστής (ΠΖ) Γεώργιος Πρέντζας
Επιτελής 4ου ΕΓ/ΙΙ
./.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α» Πρόσκληση Συμμετοχής σε Διαδικασία με Διαπραγμάτευση χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για Ενέργεια
ΓΕΣ/Δ3 GESDENDHS5@ARMY.GR
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, Ακαδημίας 6, ΤΚ:
10671, τηλ. 210 3387104, φαξ 210 3622320, e-mail: keeuhcci@uhc.gr
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΩ
(ΜΑΡΜΑΡΩΤΟ, Κως, Τ.Κ. 85300, fax 2242020213) e-mail: gemikos@ebed.gr.
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟΔΠ
ΓΕΣ/Γ1 – Γ4 - ΔΟΙ
ΑΣΔΕΝ/ΔΥΔΜ - ΔΟΙ
80 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ - ΔΥΓ – ΔΟΙ
295 ΤΕ
282 Μ/Κ ΤΕ
543 Μ/Κ ΤΕ
80 ΕΑΡΜΕΘ
80 ΕΑΝΕΘ
80 ΤΕ
148 ΤΕ
80 ΤΥΕΘ
80 ΜΕ
80 ΑΔΤΕ/ΜΣΕΘ
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80 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΤΑΓΜΑΤΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ «ΚΩΣ»
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2
20 Ιουλ 21
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ ΔΓΗ
Φ.600.163/166/29844/Σ.3087

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32, ΠΑΡ. 2Γ ΚΑΙ 32 Α ΤΟΥ
Ν.4412/2016
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 45 ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ
ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ΤΟΥ/ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Κ.Υ.Τ)
ν. ΚΩ
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1.

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

80 ΑΔΤΕ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Στρδο «ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ»

Πόλη

ΑΜΠΑΒΡΗ ΚΩΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός

85300

Χώρα

Ελλάδα, GR3

Κωδικός NUTS1

EL 421

Τηλέφωνο

2242056442

Φαξ

2242022012

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

80adte@gmail.com

Αρμόδιος για πληροφορίες2

Πρέντζας Γεώργιος

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.army.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο www.army.gr
(URL)
Πίνακας υπ’ αριθμ. 1
1.1.1. Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ)
Καθορίζεται η 80 ΑΔΤΕ η οποία είναι Σχηματισμός Ενόπλων Δυνάμεων του
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ).
1.1.2. Κύρια δραστηριότητα ΑΑ
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Άμυνα.
1.1.3. Στοιχεία Επικοινωνίας
1.1.3.1.
Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων
πραγματοποιείται μέσω του ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με
συνδυασμό ταχυδρομικών ή άλλων καταλλήλων μέσων και ηλεκτρονικών μέσων.
1.1.3.2.
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη,
άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : www.army.gr.
1.1.3.3.
Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων
πραγματοποιείται μέσω του ταχυδρομείου, ταχυμεταφορών, τηλεομοιοτυπίας (Φαξ) ή
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή με συνδυασμό ταχυδρομικών ή άλλων
καταλλήλων μέσων και ηλεκτρονικών μέσων
1.1.3.4.
Ειδικότερα οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται
αποκλειστικά σε έντυπη μορφή στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναφέρονται στον
Πίνακα 1 της παρ. 1.1 της παρούσας και σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρ.
2.4.2.
1.
https://el.wikipedia.org/wiki/NUTS: Η κοινή ονοματολογία των εδαφικών στατιστικών μονάδων. Είναι κωδικοί σύμφωνα
με τη γεωκωδική τυποποίηση για την αναφορά των υποδιαιρέσεων των χωρών, που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για
στατιστικούς λόγους.
Αναλυτικά στοιχεία, όπως ΕΕ 1059/2003, L154, σελ. 19 έως 21.
2.
Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της
υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016
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1.1.3.5.
Στοιχεία επικοινωνίας, όπως αυτά αναφέρονται στον Πίνακα 1 της
παραγράφου 1.1 της παρούσας.
1.1.3.6.
Κανένας υποψήφιος οικονομικός φορέας δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας
σχετικά µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.
1.2.

Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

1.1.1 Είδος διαδικασίας
1.2.1.1.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την προσφυγή στη διαδικασία με
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32 παρ. 2γ και του
άρθρου 32Α του ν.4412/2016, προς κάλυψη κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε
γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, εξαιτίας της αδήριτης και επείγουσας
ανάγκης κάλυψης των αναγκών διαβίωσης των αυξημένων αριθμών προσφύγων/
μεταναστών.
1.2.1.2.
Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών θα ανέρχεται
σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης στους
οικονομικούς φορείς και αποστολής για δημοσίευση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
άρθρο 1.6.2 της παρούσας πρόσκλησης.
1.2.2. Χρηματοδότηση της Σύμβασης
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Φορέα 1.011.701.00.000.00 και τον
ΑΛΕ 2420989001, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου
1.4.48 της παρούσας πρόσκλησης.
1.3. Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης
1.3.1. Αντικείμενο της σύμβασης
1.3.1.1.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η σύναψη συμβάσης παροχής
υπηρεσιών σίτισης συνολικής χρονικής διάρκειας σαράντα πέντε (45) ημέρων για τους
πρόσφυγες και μετανάστες του/των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ) ν.
ΚΩ
1.3.1.2.

Α/Α
1

Πίνακας Περιοχής Παράδοσης Υλικών

ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΕΝΤΡΟΥ /
ΔΟΜΗΣ
ΚΥΤ ΚΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ
NUTS
EL 421

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
Στρδο «ΚΑΠΕΤΑΝ ΛΑΖΑΡΗ», Πυλί, ν. ΚΩΣ

Πίνακας υπ’ αριθμ. 2
1.3.1.3.

Αναλυτικός Πίνακας των προς Παράδοση Υπηρεσιών/Παραδοτέων
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ΠΕΡΙΟΧΗ
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ
Κ.Υ.Τ. ΧΡΟΝΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΔΟΜΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΕΡΙΔΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Στρδο
«ΚΑΠΕΤΑ
ΛΑΖΑΡΗ»
περιοχή
χωριό
ΠΥΛΙ ν. ΚΩ

150

45

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΔΑΣ
ΣΙΤΙΣΗΣ (€)
(άνευ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
(€)
(άνευ
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ
(€)
(άνευ ΦΠΑ)

5,01

701,50

33.817,50

ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΦΠΑ (%)
ΚΟΣΤΟΣ
(για την πεΣΥΜΒΑΣΗΣ
ριοχή
(€)
ενδιαφέρο(με ΦΠΑ)
ντος)
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36.861,07

Πίνακας υπ’ αριθμ. 3
1.3.1.4.
Οι ανωτέρω εκτιμώμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και όχι
δεσμευτικές για την Υπηρεσία και δύναται να μειωθούν, δεδομένου του ευμετάβλητου
των προσφυγικών ροών. Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης του
αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για το ογδόντα
τοις εκατό (80%) της ποσότητας αγαθών που αναφέρεται στα έγγραφα της σύμβασης,
σύμφωνα με το άρθρο 105 του ν. 4412/2016.
1.3.1.5.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι απαιτήσεις παρασκευής
γευμάτων, συσκευασίας, επισημάνσεων επί των συσκευασιών, συνοδευτικών
μπαχαρικών / καρυκευμάτων και υπηρεσιών διανομής / παράθεσης και προετοιμασίας
/ αποκατάστασης χώρου παράθεσης.
1.3.1.6.
Τα προμήθεια υλικά κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς
του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

Κοινό Λεξιλόγιο (CPV)

Περιγραφή

55520000-1

Υπηρεσίες τροφοδοσίας
Πίνακας υπ’ αριθμ. 4

1.3.1.7.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
της σύμβασης και λεπτομερείς υποχρεώσεις των εμπλεκομένων δίδονται στα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: [«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου της Σύμβασης» και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
«ΙΙ»] αντίστοιχα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας πρόσκλησης.
1.3.2. Αναθέτουσες Αρχές που συμμετέχουν στη σύμβαση
Η 80 ΑΔΤΕ.
1.3.3. Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων
Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη σύμβασης με
έναν (1) οικονομικό φορέα.
1.3.4. Υποδιαίρεση της Σύμβασης σε Τμήματα
Η παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν υποδιαιρείται σε επιμέρους
τμήματα.
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1.3.5. Αξία της Σύμβασης

1.3.5.1.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των
36.861,07€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 9% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 33817,50
€, ΦΠΑ : 3043,57€).
1.3.5.2.
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης μπορεί να μεταβληθεί
σε περίπτωση αλλαγής του ΦΠΑ, το οποίο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 20 είναι 9% (μειωμένο
κατά 30%, ΦΕΚ Β΄ 2828 30 Ιουν 21).
1.3.6. Δικαίωμα Προαίρεσης
Δεν υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης.
1.3.7. Διάρκεια της Σύμβασης
1.3.7.1.
Η διάρκεια της σύμβασης είναι 45 ημέρες, άρχεται δε από την
ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.
1.3.7.2.
Η σύμβαση (αρχική συμπεριλαμβανομένου τυχόν τροποποίησης
/-σεων) θεωρείται ότι εκτελέστηκε λόγω της ιδιαιτερότητας της σύμβασης, δεδομένου
του ευμετάβλητου της ροής των εισερχομένων προσφύγων και μεταναστών, όταν
συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
1.3.7.2.1.

Έχει παρέλθει η διάρκεια αυτής που έχει τεθεί στην

πρόσκληση.
1.3.7.2.2.
Αναλώθηκε η συνολική
σύμβασης πριν τη λήξη της συμβατικής διάρκειας.

συμβατική

1.3.7.2.3.
Ολοκληρώθηκε η οριστική
συμβατικών υπηρεσιών στο χώρο που ορίζεται στη παρούσα.

αξία

παραλαβή

της
των

1.3.7.2.4.
Αποπληρώθηκε η συνολική αξία της συμβάσεως,
αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν ποινικές ρήτρες ή εκπτώσεις.
1.3.7.2.5.
Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συμβατικές
υποχρεώσεις και από τα δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές
εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα και εκδόθηκαν τελεσίδικες αποφάσεις επί επιβολής
ποινικές ρητρών ή εκπτώσεων ή επί διαδικασίας δικαστικής επίλυσης διαφορών.
1.3.8. Κριτήριο Ανάθεσης
1.3.8.1.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας
από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής (χαμηλότερη ενιαία τιμής (ΠΤ) για
όλα τα γεύματα), όπως αυτή εμφανίζεται στον πίνακα 3 της παρ.1.3.1.3 της
παρούσας πρόσκλησης.
1.3.8.2.
Τα είδη των γευμάτων αναφέρονται στα Προσαρτημένα 1 έως 6
της Προσθήκης «1» του Παραρτήματος «Ι» της παρούσας πρόσκλησης και οι
συμμετέχοντες δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μέρος αυτών.
1.3.9. Γενικά στοιχεία
1.3.9.1.
Προς διευκόλυνση των υποψήφιων οικονομικών φορέων
παρέχεται η δυνατότητα επίσκεψης στις περιοχές του ΚΥΤ ν. ΚΩ , όλες τις ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η επίσκεψη έχει ως στόχο την
ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τη μορφή και λειτουργία του εκάστοτε ΚΥΤ ν. ΚΩ,
προκειμένου να δημιουργηθεί κοινή αντίληψη για τις απαιτήσεις σίτισης.
1.3.9.2.
Για να καταστεί δυνατή η προαναφερθείσα επίσκεψη απαιτείται ο
συντονισμός του ενδιαφερόμενου υποψήφιου οικονομικού φορέα με την ΑΑ και με
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μέριμνά της θα προγραμματίζεται η επίσκεψη, σε συντονισμό με το Σχηματισμό εντός
της Ζώνης Ευθύνης του οποίου βρίσκεται η εγκατάσταση ενδιαφέροντος.
1.4.

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία
και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και
ιδίως3:
1.4.1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει.
1.4.2. Του ν. 4639/2019 (ΦΕΚ Α΄169) (Άρθρο 122) «Περί συνδρομής έκτακτης και
κατεπείγουσας ανάγκης μέχρι 31.12.2020».
1.4.3. Του ν. 4314/2014 (Α' 265)4, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α'
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2007 -2013».
1.4.4. Του Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/03-04-2016 «Οργάνωση και λειτουργία
Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
σύστασης Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του
καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» όπως ισχύει.
1.4.5. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
1.4.6. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου ΤομέαΤροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και
ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
1.4.7. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
1.4.8. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο».
1.4.9. Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων
της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»5. Σε περίπτωση μη επάρκειας
ικανού αριθμού κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού που δύναται να συμμετάσχει
στη διαδικασία της κλήρωσης θα ορισθούν με μέριμνα της Διοίκησης.
1.4.10. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…».

Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της πρόσκλησης(πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο
κείμενο και τις υποσημειώσεις της πρόσκλησης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον
είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.
3

4
5

Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
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1.4.11. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
1.4.12. Του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
1.4.13. Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
όπως ισχύει.
1.4.14. Του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15.
1.4.15. Του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και
Πολιτιστικά Θέματα».
1.4.16. Του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α) και ειδικότερα το άρθρο 96 αυτού περί
συνδρομής του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης
και σύστασης συντονιστικού οργάνου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κατόπιν του
άρθρου 17 του ν.4650/2019 (ΦΕΚ 207Α).
1.4.17. Του π.δ. 39/2017
Προδικαστικών Προσφυγών
Προσφυγών».

(ΦΕΚ 64Α/04-05-2017) «Κανονισμός εξέτασης
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών

1.4.18. Της υπ' αριθ. 5143/11-11-2014 (ΦΕΚ 3335Β) Υπουργικής Απόφασης
«Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης
της κράτησης υπέρ της ΕΑΑΔΗΣΥ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
1.4.19. Της με αρ. 1191/14-03-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Καθορισμός του
χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της
κράτησης 0,07% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.),
σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), όπως
τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4605/2019 και 235 παρ.1 του ν.
4610/2019, καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του
άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147).
1.4.20. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
1.4.21. Το υπ. αριθ. ΦΕΚ 879 Β/13-3-2018 «Καθορισμός Ημερήσιων και
Εβδομαδιαίων Νομαρχιακών και Τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα
καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου.
1.4.22. Της Υπ’ αριθ. 5765/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781 Β/23-05-2017) Υπουργικής
Απόφασης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου
Οικονομίας και Ανάπτυξης.
1.4.23. Της Υπ’ αριθμ. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924 Β/02-06-2017) Υπουργικής
Απόφασης «Τεχνικές Λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
1.4.24. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων,
των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα
συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του
ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που
διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν
αναφέρονται ρητά παραπάνω.
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1.4.25. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο σχετικά με τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις σε σχέση με την
τρέχουσα κρίση του ασύλου, Βρυξέλλες 9.9.2015 COM (2015) 454 final.
1.4.26. Της υπ. αριθ. Φ.092/8/66625/Σ.15516/29-09-2017 (ΦΕΚ 3495 Β’ / 05-102017) Υπουργικής Απόφασης «Μεταβίβαση οικονομικής εξουσίας του Αναπληρωτή
Υπουργού Εθνικής Άμυνας σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα της Διοικήσεως των
Ενόπλων Δυνάμεων στο αντικείμενο δαπάνες που χρηματοδοτούνται μέσω του
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. (Εθνικά και Συγχρηματοδοτούμενα
Προγράμματα) και αφορούν στη συνδρομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη
διαχείριση της προσφυγικής κρίσης».Του ν. 4509/17, άρθρο 74 (ΦΕΚ 201Α΄/22-122017) «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α.»
1.4.27. Του ν.4442/16 (ΦΕΚ 230 Α/07-12-2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση
οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις».
1.4.28. Του ν.4472/17 (ΦΕΚ 74 Α/19-5-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου
και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών
στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις,
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις» [Τροποποιήσεις διατάξεων άρθρων ν.4412/16 και του π.δ. 79/2007 (Α΄95)].
1.4.29. Της ΚΥΑ με αριθμ. 137954 ΦΕΚ (4515 Β/30-12-2016) «Ρυθμίσεις για την
παροχή Κεντρικών και Επικουρικών δραστηριοτήτων αγορών προμηθειών και γενικών
υπηρεσιών από την Εθνική Κεντρική Αρχή Αγορών της παρ. 1 β) του άρθρου 41 του
ν. 4412/2016».
1.4.30. Της Υ.Α. υπ. αριθμ.2063/Δ1 632 (ΦΕΚ 266 Β/18-02-2011) «Κατηγοριοποίση
Παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους
Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)».
1.4.31. ΥΑ υπ. αριθμ.11.1/6343 «Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας
υπηκόων τρίτων χωρών που λειτουργούν με μέριμνα της Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής» (ΦΕΚ Β΄ 3295 / 09 Δεκ 14)
1.4.32. Του ν. 4605/19, άρθρο 43 (ΦΕΚ 52Α΄/01-04-2019) «Τροποποιήσεις
Διατάξεων του ν. 4412/2016».
1.4.33. Του ν. 4608/19, άρθρο 33 (ΦΕΚ 66Α΄/25-04-2019) «Τροποποιήσεις
Διατάξεων του ν. 4412/2016».
1.4.34. Του ν. 4609/19, άρθρο 56 (ΦΕΚ 67Α΄/03-05-2019) «Τροποποιήσεις
Διατάξεων του ν. 4412/2016».
1.4.35. Της ΥΑ υπ. αριθμ.Α.1151 «Παράταση Μείωσης Συντελεστών Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο» (ΦΕΚ B’
2537/24.06.2020).
1.4.36. Του π.δ. 79/2007 (ΦΕΚ 95Α/03-05-2007) «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα
εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004
και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους
κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επίσημων ελέγχων στα
προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες
υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας
προς την υπ’ αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου».
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1.4.37. Της ΥΑ με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 (ΦΕΚ 2161 Β/23-6-2017) «Υγειονομικοί
όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες
διατάξεις.», η οποία καταργεί την υπ’ αριθ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/21.02.2012.
1.4.38. Της ΚΥΑ με αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295 (ΦΕΚ 630 Β/26-4-2007) η οποία
τροποποιεί την Υγειονομική Διάταξη της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) υπ.
αριθμ. Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
της 3ης Νοεμβρίου 1998.
1.4.39. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ηςΙανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών
αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα
ασφαλείας των τροφίμων.
1.4.40. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 852/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑīΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων.
1.4.41. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 853/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών κανόνων
υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
1.4.42. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) ΑΡΙΘ. 854/2004 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων
για την οργάνωση των επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.
1.4.43. ΚΥΑ υπ. αριθ. 1288 (ΦΕΚ 1763 Β/22-5-2017) Τροποποίηση της αριθ.
15523/30-8-2006 απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναγκαία συμπληρωματικά
μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004,
854/2004 και 882/2004 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας
2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Β’1187/31.8.2006).
1.4.44. Του Ν.4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην
εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των
ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α’ 32/11-02-14).
1.4.45. Την υπ' αριθ. 2/30866/0022/01 (ΦΕΚ 1022 B) Κοινή Υπουργική Απόφαση
"Καθορισμός ημερήσιας, κατ' άτομο, δαπάνης τροφοδοσίας προσώπων που τελούν
υπό νόμιμο περιορισμό".
1.4.46. Του άρθρου 4 του ν.4681/2020 (ΦΕΚ Α΄ 74) «Τροποποίηση του Κώδικα
Φ.Π.Α. σχετικά με την απαλλαγή από τον Φ.Π.Α. συμβάσεων ναύλωσης, μίσθωσης,
που συνάπτονται από το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο διαχείρισης του
μεταναστευτικού ή εκτάκτων και επειγουσών αναγκών».
1.4.47.

Φ.900/182/401703/Σ.5117/24 Ιουν 21/ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟΔΠ

1.4.48.

Η Φ.814/241/592497/Σ.517/06 Ιουλ 21/ΓΕΣ/Γ4 Ανάληψη Υποχρέωσης
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1.4.49. Η υπό στοιχεία Φ.600.163/166/29844/Σ.3087/20 Ιουλ 21/80 ΑΔΤΕ/4Ο ΕΓ,
απόφαση διενέργειας του διαγωνισμού του Σχηματισμού, αντικειμένου θέματος.
1.5.

Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

1.5.1. Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών
είναι η 26 Ιουλ 2021 και ώρα 11:00 .
1.5.2. Η διενέργεια του διαγωνισμού (αποσφράγιση των προσφορών) θα
πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα με την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των
προσφορών και ώρα 12:05 (μία (1) ώρα αργότερα από την προθεσμία της παρ 1.5.1).
1.6.

Δημοσιότητα

1.6.1. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δεν απαιτείται λόγω της ακολουθούμενης διαδικασίας (Άρθρο 32 του
Ν.4412/2016).
1.6.2. Δημοσίευση σε Εθνικό Επίπεδο
1.6.2.1.
Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την παρούσα πρόσκληση στους
παρακάτω αναφερόμενους οικονομικούς φορείς (αναφέρονται κατά αλφαβητική σειρά
επωνυμίας):
Α/Α
1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ
Ένωση Οικονομικών Φορέων
«ΠΙΕΤΡΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗ Α.Ε –
ΜΙΧΑΗΛ ΣΤ. ΠΑΣΤΡΙΚΟΣ»

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
pietris@pietris.gr
mickpast@gmail.com

1.6.2.2.
Επιπλέον για την εξασφάλιση της διαφάνειας και της ενημέρωσης
τυχόν ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων που δεν είναι γνωστοί στην ΑΑ, η
παρούσα πρόσκληση:
1.6.2.2.1.
Καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
1.6.2.2.2.
Αναρτήθηκε στο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

διαδίκτυο,

στον

ιστότοπο

1.6.2.2.3.
Καταχωρήθηκε [ή θα καταχωρηθεί] στο διαδίκτυο,
στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://www.army.gr.
1.6.2.2.4.
Απεστάλη [ή θα αποσταλεί] ηλεκτρονικά για
ανάρτηση στα κατά τόπους (στον νομό που εδρεύει η Δομή/ ΚΥΤ) βιοτεχνικά ή
Εμπορικά ή Βιομηχανικά Επιμελητήριά.
1.6.2.3.
Δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης των περιλήψεων
διακηρύξεων στον περιφερειακό και τοπικό τύπο.
1.6.3. Έξοδα δημοσιεύσεων
Δεν υφίστανται έξοδα δημοσιεύσεων επί διαγωνισμών.
1.7.

Αρχές Εφαρμοζόμενες στη Διαδικασία Σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

1.7.1. Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της
σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται
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στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση
των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
1.7.2. Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη
διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,
εφόσον επιλεγούν.
1.7.3. Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν
εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1.

Γενικές πληροφορίες

2.1.1. Έγγραφα της Σύμβασης6
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα:
2.1.1.1.
Η παρούσα πρόσκληση και τα παραρτήματά της που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
2.1.1.2.

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ].

2.1.1.3.

Η Φ.600/30/592495/Σ.516/06 Ιουλ 21/ΓΕΣ/Γ4

2.1.1.4.
Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο
πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά
δικαιολογητικά.
2.1.1.5.

Η απόφαση κατακύρωσης.

2.1.1.6.

Το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της.

2.1.2. Επικοινωνία - πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης
2.1.2.1.
Όλες οι επικοινωνίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 1.1.3 της παρούσας και στην ελληνική γλώσσα.
2.1.2.2.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο
περιεχόμενο των εγγράφων της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής, στη
διεύθυνση : http://www.army.gr/.
2.1.2.3.
Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις
«Εχεμύθειας» με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των
πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης:
2.1.2.3.1.
Ο ανάδοχος, συμπεριλαμβανομένου και τυχόν
υπεργολάβων, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες
οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή
ένεκα της εκτελέσεως του έργου που θα αναλάβει.
2.1.2.3.2.
Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης
φύσεως προσωπικό του αναδόχου και τυχόν υπεργολάβων. Ο ανάδοχος δεν
δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον
από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων και να
γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική
εξάρτηση από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Η αποκάλυψη
πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και
μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του
υποχρεώσεων.
2.1.2.3.3.
Σε περίπτωση παράβασης των όρων της
συγκεκριμένης παρ. 2.1.2.3, η ΑΑ δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζημίας
της.
2.1.2.3.4.
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη
σχετική δήλωσή του, η οποία υποβάλλεται, υπογεγραμμένη υποχρεωτικά κατά το
6

Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η Α.Α. κρίνει αναγκαία με σκοπό να
περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης.
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στάδιο υποβολής προσφορών, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης
πληροφορίας.
2.1.2.3.5.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες
σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική
προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την
αξιολόγησή της.
2.1.2.3.6.
Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των
προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του
άρθρου 1 του άρθρου πρώτου του ΠΔ 28/2015 (Α 34).
2.1.3. Παροχή Διευκρινίσεων
2.1.3.1.
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται
εγγράφως, το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη, πριν την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα.
2.1.3.2.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία
παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς
να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση
των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
2.1.3.2.1.
Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες
πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα εντός της προθεσμίας της
παρ. 2.1.3.1, δεν έχουν παρασχεθεί πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών.
2.1.3.2.2.
σημαντικές αλλαγές.

Όταν

τα

έγγραφα

της

σύμβασης

υφίστανται

2.1.3.3.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα
των πληροφοριών ή των αλλαγών.
2.1.3.4.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν
έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται
παράταση των προθεσμιών.
2.1.4. Γλώσσα – Ορισμοί
2.1.4.1.
γλώσσα.

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική

2.1.4.2.
ελληνική γλώσσα.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην

2.1.4.3.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα.7 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188)8. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους
7

Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή
Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο
από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα
‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
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στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της
εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.
2.1.4.4.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961,
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη
είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
2.1.4.5.
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς
οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα
διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων
μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο
προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53
του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν
υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
2.1.4.6.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου
εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή
επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο
από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο
έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-1061. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων
454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
2.1.4.7.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή
μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα,
χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
2.1.4.8.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και
μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα.
2.1.4.9.
Για τις ανάγκες της παρούσας πρόσκληση ισχύουν οι ορισμοί της
κείμενης νομοθεσίας και λόγω συμβατικού αντικειμένου λαμβάνονται υπόψη και
ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004, των άρθρων 2 και 3
του Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002, καθώς επίσης οι ορισμοί και οι αντίστοιχες με τις
παρεχόμενες υπηρεσίες της παρούσας πρόσκλησης διατάξεις του Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ
Α΄/32/2014) («Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και
της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).
2.1.4.10.

Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί :

2.1.4.10.1. Ασφάλεια Τροφίμων ως η κατάσταση του
τροφίμου που δεν προκαλεί βλάβη στην υγεία του καταναλωτή όταν το τρόφιμο
παρασκευάζεται και/ή καταναλώνεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη χρήση.
2.1.4.10.2. Αλυσίδα Τροφίμων ως η ακολουθία των σταδίων
και των λειτουργιών παραγωγής, επεξεργασίας, διανομής, αποθήκευσης και χειρισμού
ενός τροφίμου και των συστατικών του, από την πρωτογενή παραγωγή έως την
κατανάλωση.
2.1.4.10.3. Επιχείρηση Τροφίμων ως ο Οργανισμός της
Αλυσίδας Τροφίμων που ασχολούνται με την παραγωγή ζωοτροφών, την πρωτογενή
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παραγωγή, τη μεταποίηση, τη μεταφορά, την αποθήκευση μέχρι τη λιανική πώληση
και διάθεση των Τροφίμων στον καταναλωτή. Στις επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνονται
οι Οργανισμοί παροχής υπηρεσιών, οι υπεργολάβοι και οι πάροχοι υπηρεσιών των ως
άνω επιχειρήσεων π.χ εξοπλισμού, συσκευασίας, καθαριστικών, προσθέτων και
συστατικών.
2.1.4.10.4.

Εγκατάσταση ως η κάθε μονάδα μίας επιχείρησης.

2.1.4.10.5. Πάροχος υπηρεσιών ως η επιχείρηση οιασδήποτε
νομικής και οργανωτικής μορφής που βρίσκεται ένα στάδιο πριν τον υποψήφιο
πάροχο υπηρεσιών στην αλυσίδα Τροφίμων.
2.1.4.10.6. Ημερήσια μερίδα ως το σύνολο των γευμάτων μίας
ημέρας για ένα άτομο, ανεξαρτήτως είδος συσσιτίου, όπως αυτά περιγράφονται στα
προσαρτημένα 1 έως 6 , της ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι».
2.1.5. Εγγυήσεις
2.1.5.1.
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται
από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά
την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν.4364/2016
(Α΄13)9 που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη - μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονομικό φορέα.
2.1.5.2.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών
φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
2.1.5.3.
στοιχεία:

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι:
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε
εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,

9

Πρβλ. άρθρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2017), καθώς και άρθρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018 (ΦΕΚ Α΄
93/31.5.2018),
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η) τα στοιχεία της σχετικής πρόσκλησηςή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να
καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από
απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
2.1.5.4.
Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών, όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ –
Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών της παρούσας.
2.1.5.5.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών
επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
2.2.

Δικαίωμα συμμετοχής – κριτήρια ποιοτικής επιλογής

2.2.1. Δικαίωμα συμμετοχής
2.2.1.1.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
2.2.1.1.1.

Κράτος - μέλος της Ένωσης.

2.2.1.1.2.

Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού

Χώρου (Ε.Ο.Χ.).
2.2.1.1.3.
Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη
ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα
Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
2.2.1.1.4.
Σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2.2.1.2.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των
προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική
μορφή για την υποβολή προσφοράς.
2.2.1.3.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών
φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και
εις ολόκληρον.
2.2.2. Εγγύηση Συμμετοχής
2.2.2.1.
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας
σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),
«εγγύηση συμμετοχής», το ύψος της οποίας καθορίζεται στο δυο τοις εκατό (2%) της
προϋπολογισθείσας, αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση,
το οποίο ανέρχεται στο ποσό των εξακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και τριάντα πέντε
λεπτών (676,35€).
2.2.2.2.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση
συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων
των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
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2.2.2.3.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα
(30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.6 της
παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη
λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους,
τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.4.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την
προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται
στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρου 72
του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων, αποσύρει την
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες
που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα
προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά, δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύμβασης, καθώς επίσης αν υπέβαλε μη κατάλληλη και ασυνήθιστα
χαμηλή οικονομική προσφορά.
2.2.3. Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
(διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται
για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται
για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1.
Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
για έναν από τους ακόλουθους λόγους10:
2.2.3.1.1.
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της
11.11.2008 σ.42).
2.2.3.1.2.
Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της
σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.
2.2.3.1.3.
Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης
σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000
(Α΄ 48).
2.2.3.1.4.
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.
2.2.3.1.5.
Νομιμοποίηση
εσόδων
από
παράνομες
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο
1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
10

Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
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χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.
15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166).
2.2.3.1.6.
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας
ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
2.2.3.2.
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις
βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του
προηγούμενου εδαφίου αφορά:
2.2.3.2.1.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης
(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.), τους διαχειριστές.
2.2.3.2.2.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον
διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2.2.3.2.3.
Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του

2.2.3.2.4.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών
προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους
εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις 2.2.3.1.1 έως 2.2.3.1.6
η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με
αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.3.
Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης
οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας:
2.2.3.3.1.
Όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
2.2.3.3.2.
Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα
κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό
για την καταβολή τους.
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Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται,
όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3, θα ήταν σαφώς
δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά
με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά
στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο
δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4.
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις
ακόλουθες καταστάσεις:
2.2.3.4.1.
Εάν έχει αθετήσει τις
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016.

υποχρεώσεις

που

2.2.3.4.2.
Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην
αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που
αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας11.
2.2.3.4.3.
Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν
στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
2.2.3.4.4.
Εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά
την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά
με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
2.2.3.4.5.
Εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού
από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016,
δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα.
2.2.3.4.6.
Εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη
πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.
2.2.3.4.7.
Εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή των παρ. 2.2.3 ως 2.2.9 της παρούσας.
2.2.3.4.8.
Εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές
11

Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ, καθώς και τα
μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
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πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση.
2.2.3.4.9.
Εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με
κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει
εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις των παραγράφων
2.2.3.4.1 έως 2.2.3.4.9 η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν
οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται
στην περίπτωση της παρ. 2.2.3.4.2, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.
2.2.3.5.
Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι
βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία
από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.6.
Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις
καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.412 μπορεί
να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν
για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού.
Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από
τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις
του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή,
γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη
απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή
ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση13.
2.2.3.7.
Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των
επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
2.2.3.8.
Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή
υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού
αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Ο
προσωρινός ανάδοχος, μαζί με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, υποβάλλει υπεύθυνη
δήλωση περί μη υποβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού,
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και μέχρι την ημερομηνία έναρξης
λειτουργίας του καταλόγου αποκλεισθέντων (παρ. 4 του άρθρου 74 του ν. 4412/2016).

12
13

Όπως προηγούμενη υποσημείωση
Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
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2.2.4. Καταλληλότητα Άσκησης Επαγγελματικής Δραστηριότητας
2.2.4.1.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
2.2.4.2.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή
να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
2.2.4.3.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που
προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη
περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε
θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
2.2.4.4.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο για την
υπό ανάθεση προμήθεια. Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω
απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.
2.2.5. Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια
2.2.5.1.
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για
την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να
διαθέτουν και να υποβάλουν στοιχεία που να αποδεικνύεται ότι ο ειδικός ετήσιος
κύκλος εργασιών (δηλαδή στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το
αντικείμενο της σύμβασης) για τις τρεις (3) τελευταίες οικονομικές χρήσεις πριν το
έτος διενέργειας της διαδικασίας (2018, 2019, 2020) είναι τουλάχιστον ίσο με το 100%
του ύψους του συνόλου της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
2.2.5.2.
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δραστηριοποιείται για
μικρότερο χρονικό διάστημα, τότε ο ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών για τις
οικονομικές χρήσεις που δραστηριοποιείται, πρέπει να είναι τουλάχιστον:
2.2.5.2.1.
Ίσος με το 100% του ύψους του συνόλου της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, εφόσον
δραστηριοποιείται για ολόκληρο το έτος (12 μήνες).
2.2.5.2.2.
Ίσος με το αντίστοιχο ποσοστό του ύψους του
συνόλου της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,
εφόσον δραστηριοποιείται για μικρότερο χρονικό διάστημα εντός του έτους [π.χ για
δραστηριοποίηση του οικονομικού φορέα για 225 ημέρες εντός του έτους, πρέπει να
είναι ίσος με το γινόμενο: 225/365 Χ (επί) του συνόλου της εκτιμώμενης αξίας της
σύμβασης].
2.2.6. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα
2.2.6.1.
Κατάλογος των κυριότερων παραδοθέντων υπηρεσιών όπως
παρακάτω κατά την τελευταία τριετία (3) πριν την ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς (2018, 2019 και 2020), να έχουν εκτελέσει σύμβαση/εις, αντίστοιχη/ες με
το αντικείμενο της σύμβασης, σε δημόσιο ή ιδιωτικό παραλήπτη, η/οι οποία/ες να
πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω κριτήρια:
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2.2.6.1.1.
ελάχιστο γεύμα και δείπνο).

Να είναι (μαζικής σίτισης) πλήρεις γευμάτων (κατ΄

2.2.6.1.2.
Το άθροισμα των ημερησίων μερίδων τους (για όλες
τις ημέρες των συμβάσεων) να ισούται τουλάχιστον με το 50% του συνόλου των
μερίδων του Κέντρου / Δομής ενδιαφέροντος (για το οποίο υποβάλλεται η προσφορά).
2.2.6.1.3.

Να είναι όσον αφορά την χρονική τους διάρκεια:

2.2.6.1.3.1. Συνεχόμενες επί καθημερινής βάσεως
για χρονικό διάστημα ίσο τουλάχιστον με την αντίστοιχη της, προς υπογραφή,
σύμβασης.
2.2.6.1.3.2.

Αθροιστικά ίσες τουλάχιστον με δυο

(2) μήνες.
Οι παραπάνω συμβάσεις μπορούν να είναι και μόνο
μία (1), εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 2.2.6.1.
2.2.6.1.4.
Οι οικονομικοί φορείς που παρείχαν τις σχετικές
υπηρεσίες, να διέθεταν κατά τον χρόνο εκτέλεσης των αντίστοιχων συμβάσεων τα
αντίστοιχα πιστοποιητικά της παρ. 2.2.7 της παρούσας.
2.2.6.2.
Δήλωση σχετικά με τα μηχανήματα, τις εγκαταστάσεις και τον
τεχνικό εξοπλισμό που διαθέτει ο πάροχος υπηρεσιών για την εκτέλεση της
σύμβασης, όπως παρακάτω:
2.2.6.2.1.
γευμάτων, όπως παρακάτω:

Εγκατάσταση της επιχείρησης παρασκευής των
2.2.6.2.1.1.

Αρχικής κύριας μονάδας.

2.2.6.2.1.2.

Εφεδρικής.

2.2.6.2.2.
Κατάλληλα οχήματα για τη μεταφορά των
προϊόντων συσσιτίων, τα οποία θα πρέπει να δηλωθούν και να διαθέτουν τις
απαραίτητες άδειες, αντίγραφα των οποίων θα πρέπει να προσκομισθούν. Οι οδηγοί
αυτών πρέπει να είναι κάτοχοι των απαιτούμενων εγγράφων οδήγησης για τον
ανάλογο τύπο οχήματος.
2.2.6.3.
Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που
λαμβάνει ο οικονομικός φορέας για την εξασφάλιση της ποιότητας, όπως παρακάτω:
2.2.6.3.1.
Εξασφάλιση μεταφοράς (συσκευασίας) των
προϊόντων διατροφής, σύμφωνα με τους ισχύουσες κανόνες υγιεινής των τροφίμων,
όπως αυτοί καθορίζονται στο ΕΚ 852/04 και 853/04, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών
και κάθε άλλη συναφή με το αντικείμενο νομολογία.
2.2.6.4.
Αναφορά του τρόπου διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού
που θα είναι σε θέση να εφαρμόζει ο οικονομικός φορέας κατά την εκτέλεση της
σύμβασης, όπως παρακάτω:
2.2.6.4.1.
Αναφορά του δικτύου συνεργαζόμενων, με τον
οικονομικό φορέα, προμηθευτών, σε ότι αφορά την ορθή εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης.
2.2.6.5.
Αποδοχή του ελέγχου, από τον κάτοχο των εγκαταστάσεων της
παρ.2.2.6.2.1, διενεργούμενου από την αναθέτουσα αρχή ή εξ ονόματός της, από
αρμόδια υπηρεσία της στρατιωτικής υπηρεσίας ή αρμόδιο επίσημο οργανισμό της
χώρας, του παραγωγικού δυναμικού, των τεχνικών ικανοτήτων του παρόχου
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υπηρεσιών και, όπου κριθεί απαραίτητο, των μέτρων που λαμβάνει για τον έλεγχο της
ποιότητας.
2.2.6.6.

Όσον αφορά στα προϊόντα (γεύματα) που παρέχονται:

Περιγραφή και φωτογραφίες (τρόπου παρασκευής, συσκευασίας,
συντήρησης, φόρτωσης και διανομής) η αυθεντικότητα των οποίων πρέπει να μπορεί
να βεβαιώνεται κατόπιν αιτήσεως της αναθέτουσας αρχής.
2.2.7. Πρότυπα
διαχείριση

διασφάλισης

ποιότητας

και

πρότυπα

περιβαλλοντικής

2.2.7.1.
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:
2.2.7.1.1.
Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων κατά
ISO 22000 ή ισοδύναμο, σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών
σίτισης.
2.2.7.1.2.
Σύστημα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία
Ελέγχου (HACCP) ή ισοδύναμο, στο τομέα της "μαζικής εστίασης", σε ισχύ καθ’ όλη
τη διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών σίτισης.
2.2.7.1.3.
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO
9001:2015 ή ισοδύναμο σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών
σίτισης.
2.2.7.1.4.
Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO
14001:2015 ή ισοδύναμο σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών
σίτισης.
2.2.7.1.5.
Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην
εργασία κατά OHSAS 18001:2007 (μέχρι 11– 03– 202114) ή ISO 45001:2018 ή
ισοδύναμο. σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών σίτισης.
2.2.7.2.
Σε περίπτωση που εταιρεία διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 22000,
σύμφωνα με το οποίο εφαρμόζει αποδεδειγμένα τις διαδικασίες HACCP, τότε δεν
απαιτείται η κατάθεση του πιστοποιητικού της παρ. 2.2.7.1.2 της παρούσας
πρόσκλησης.
2.2.8. Στήριξη στις Ικανότητες Τρίτων
2.2.8.1.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά
με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται
στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με
αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην
ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
2.2.8.2.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με την
πρόσκληση οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί
φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την
εκτέλεση της σύμβασης15.

14

15

https://www.esyd.gr/portal/p/esyd/el/article_preview.jsp?arcluid=5157
Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.
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2.2.8.3.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν
να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9. Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1.

Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
2.2.9.1.1.

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες

οικονομικοί φορείς:
2.2.9.1.1.1.
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και

Δεν

βρίσκονται

σε

μία

από

τις

2.2.9.1.1.2. Πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
των παραγράφων 0, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την
υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από
το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 και άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το
οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.
Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του
Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς
φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1. Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται
έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2.2.9.1.2.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από
ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου
του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της παρ.
2.2.3.1 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
2.2.9.1.3.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το
πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
2.2.9.1.4.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση
οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται
χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.9.1.5.
Οι οικονομικοί φορείς που στηρίζονται στις
ικανότητες άλλων φορέων (στήριξη στις ικανότητες τρίτων), υποβάλουν και χωριστό
ΕΕΕΣ για κάθε έναν από τους φορείς στις ικανότητες των οποίων στηρίζονται, δεόντως
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους σχετικούς φορείς.
2.2.9.1.6.
Εφόσον ο προσφέρων οικονομικός φορέας
αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει μέρος της σύμβασης υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτο, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά και
σχετικό ΕΕΕΣ των υπεργολάβων δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από
αυτούς, προκειμένου η Αναθέτουσα Αρχή να επαληθεύσει τη συνδρομή των λόγων
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αποκλεισμού και για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2.2.3
της παρούσας16.
2.2.9.2.

Αποδεικτικά μέσα

2.2.9.2.1.
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων
και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους
2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις
του άρθρου 105 παρ. 3 περ. δ του ν.4412/2016.
2.2.9.2.2.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός
φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι
πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 - 2.2.6).
2.2.9.2.3.
Ο
οικονομικός
φορέας
υποχρεούται
να
αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος
δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3 και 2.2.3.4.
2.2.9.2.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να
υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η
αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε
οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό
μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ).
2.2.9.2.5.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να
υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση
διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
2.2.9.2.6.

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

2.2.9.2.6.1. Οι
ένορκες
βεβαιώσεις
που
αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες
πριν από την υποβολή τους.
2.2.9.2.6.2. Οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον
έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των

16

Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 23 της Αρχής με τίτλο ««Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του Ευρωπαϊκού
Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Μέρος 2, Δ. σημείο , σελ. 19 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε).
Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
τμήμα/τα της σύμβασης το/α οποίο/α υπερβαίνει/ουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει χωριστά ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι
πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους II και σύμφωνα με το Μέρος ΙΙI
του ΕΕΕΣ 42 για κάθε έναν από τους υπεργολάβους.
Σε περίπτωση μη υπέρβασης του εν λόγω ποσοστού, εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας
αρχής να αποφασίσει και επομένως να ορίσει στην πρόσκληση ή στην πρόσκληση και στα έγγραφα της
σύμβασης εάν οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του Μέρους II και του Μέρους ΙΙΙ, πρέπει ή δεν
πρέπει να παρέχονται για υπεργολάβους στις ικανότητες των οποίων δεν βασίζεται ο οικονομικός φορέας, και
κατά συνέπεια, εάν θα υποβληθεί από αυτούς ΕΕΕΣ.
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δικαιολογητικών17. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της
υπογραφής τους.
2.2.9.2.7.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να
υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση
διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
2.2.9.2.8.
Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά18:
2.2.9.2.8.1. Για την παράγραφο 2.2.3.1 και 2.2.3.2
απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού,
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν
λόγω οικονομικός φορέας, από τον οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβoλή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως
άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.2 του παρόντος.
2.2.9.2.8.2.

Για τις παραγράφους 2.2.3.3 και

2.2.3.4.2:
2.2.9.2.8.2.1. Πιστοποιητικό που
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι
εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε
αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
του.

17

18

Πρβ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α,
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων
σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των
δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από
αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις
υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από
διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν
4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
(συν στη σελ. 33)

(συν από σελ. 32)

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών
εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
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2.2.9.2.8.2.2. Ειδικά
για
τις
περιπτώσεις των παραγράφων 2.2.3.3.1 και 2.2.3.3.2 πέραν του ως άνω
πιστοποιητικού, υποβάλλεται:
2.2.9.2.8.2.2.1. Υπ’
εύθυνη Δήλωση, του Ν.1599/1986, του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.
2.2.9.2.8.2.2.2. Υπ’
εύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του
όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Για την απόδειξη της μη συνδρομής
των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.4.2 προσκομίζονται τα αντίστοιχα
πιστοποιητικά που εκδίδονται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή
χώρας. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην
Ελλάδα, προσκομίζεται το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας19 αντί
των πιστοποιητικών ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό
αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, ή ότι δεν
έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση.
Το πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.
Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές
επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα
οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
2.2.9.2.8.3. Για τις λοιπές περιπτώσεις της
παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
2.2.9.2.8.4. Για την παράγραφο 2.2.3.8 υπεύθυνη
δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του
απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. Στα
δικαιολογητικά κατακύρωσης ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει υπεύθυνη
δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με
το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
2.2.9.2.9.
Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας)
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού
μητρώου του κράτους εγκατάστασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του
αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
19
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τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής
ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό
Επιμελητήριο.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν
στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός
αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
2.2.9.2.10. Για την απόδειξη της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν:
2.2.9.2.10.1. Οικονομικές
καταστάσεις
ή
αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων των τριών τελευταίων (3) οικονομικών
χρήσεων πριν το έτος διενέργειας της διαδικασίας (2018, 2019, 2020), στην
περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων απαιτείται από τη
νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας
ή σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται στην έκδοση των ανωτέρω:
2.2.9.2.10.2. Δήλωση του συνολικού ύψους του
ειδικού ετήσιου κύκλου εργασιών, συνυποβάλλοντας νόμιμα αντίγραφα φορολογικών
δηλώσεων (φορολογίας εισοδήματος ή εκκαθαριστικών ΦΠΑ).
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν
είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την
οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο
έγγραφο.
2.2.9.2.11. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της
παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
2.2.9.2.11.1. Για την παρ. 2.2.6.1, κατάλογο των
αντίστοιχων, με το αντικείμενο της σύμβασης, συμβάσεων υπηρεσιών, που έχουν
εκτελεστεί κατά την τελευταία τριετία (3) πριν την ημερομηνία υποβολής της
προσφοράς (2018, 2019 και 2020), οι οποίες να πληρούν σωρευτικά τα κριτήρια της
παρ. 2.2.6.1. Ο εν λόγω κατάλογος να έχει την παρακάτω μορφή.
Περίοδο
Σύμβασης

Υπεύθυνος
Σύντομη
Στοιχεία
Συνολική
Αριθμός
Φορέα για
Επωνυμία
Περιγραφή
α/α
Αξία
Ημερησίων
Επιβεβαίωση
ISO
Φορέα
Παρεχόμενων
Στοιχείων
από έως Υπηρεσιών Σύμβασης HACCP Μερίδων
του Πίνακα
Χρονική Περίοδος: .. / … / …… - .. / … / ……
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Περίοδο
Σύμβασης

Υπεύθυνος
Σύντομη
Συνολική Στοιχεία
Αριθμός
Φορέα για
Επωνυμία
Περιγραφή
α/α
Αξία
Ημερησίων Επιβεβαίωση
ISO
Φορέα
Παρεχόμενων
Σύμβασης
Στοιχείων
HACCP Μερίδων
από έως
Υπηρεσιών
του Πίνακα

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ (………):

……….

Χρονική Περίοδος: .. / … / …… - .. / … / ……

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ (………):

……….

Χρονική Περίοδος: .. / … / …… - .. / … / ……

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΩΝ ΕΤΟΥΣ (………):

……….

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡΙΔΩΝ 3ετιας (………):

……….

2.2.9.2.11.1.1. Η/Οι
παραπάνω
σύμβαση/εις υπηρεσιών της παρ. 2.2.9.2.11.1 της παρούσας, αποδεικνύεται/ονται με:
2.2.9.2.11.1.1.1.1.
Πιστοποιητικό ορθής εκτέλεσης που έχουν εκδοθεί και θεωρηθεί από την αντίστοιχη
δημόσια υπηρεσία (αποδέκτης είναι η Δημόσια Υπηρεσία) ή βεβαίωση/ απλή δήλωση
του οικονομικού φορέα (αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας)
2.2.9.2.11.1.1.1.2.
Αντίγραφο αντίστοιχης / ων συμβάσης / εων.
2.2.9.2.11.1.1.1.3.
Τρία (3) τιμολόγια από την / τις αντίστοιχη / ες σύμβαση / εις (εννοείται εντός του
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χρονικού διαστήματος της σύμβασης και με αποδέκτη τον αντισυμβαλλόμενο
αποδέκτη της σχετικής υπηρεσίας). Αν το σύνολο της αξίας της εν λόγω σύμβασης/εων
τιμολογήθηκε σε λιγότερα από τρία (3) τιμολόγια, τότε προσκομίζονται μόνο αυτά.
2.2.9.2.11.2. Για την παρ. 2.2.6.2.1:
2.2.9.2.11.2.1. Υπεύθυνη Δήλωση
για τον τόπο εγκατάστασης των επιχειρήσεων παρασκευής των γευμάτων (κύριας και
εφεδρικής) ο οποίος δύναται να υποστεί εξ αρχής από την Υπηρεσία υγειονομικό
έλεγχο.
2.2.9.2.11.2.2. Φωτοαντίγραφο των
αδειών λειτουργίας (κύριας και εφεδρικής) για το σκοπό της παροχής σίτισης, οι οποίες
θα πρέπει να είναι σε ισχύ.
2.2.9.2.11.3. Για την παρ. 2.2.6.2.2:
2.2.9.2.11.3.1. Κατάλογο οχημάτων
που θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά των προϊόντων συσσιτίου (γευμάτων).
2.2.9.2.11.3.2. Αντίγραφα αδειών
κυκλοφορίας των παραπάνω οχημάτων, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας (ΚΟΚ).
2.2.9.2.11.3.3. Βεβαίωση ή αντίγραφο αυτής, υγειονομικής καταλληλότητας των παραπάνω οχημάτων από την
Υγειονομική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας που ανήκει η Δ/νση Μεταφορών
όπου θα γίνεται ή ταξινόμηση ή η έκδοση άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, σύμφωνα
με το άρθρο 12 της υπ. Αριθμ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.47829/17 (ΦΕΚ 2161/Β/23-6-2017).
2.2.9.2.11.3.4. Αντίγραφα
Επαγγελματικών διπλωμάτων οδήγησης Κατηγορίας Γ΄ ή ανάλογης του χρησιμοποιούμενου
τύπου οχήματος, για τους οδηγούς των παραπάνω οχημάτων.
2.2.9.2.11.4. Για την παρ. 2.2.6.3.1, δικαιολογητικά
τεκμηρίωσης της καταλληλότητας των υλικών και τρόπου της συσκευασίας των
προϊόντων διατροφής, για την εξασφάλιση της μεταφοράς, σύμφωνα με τους ισχύοντες
κανόνες υγιεινής των τροφίμων, όπως αυτοί καθορίζονται στο ΕΚ 852/04 και 853/04,
τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και κάθε άλλη συναφή με το αντικείμενο νομολογία.
2.2.9.2.11.5. Για την παρ. 2.2.6.4:
2.2.9.2.11.5.1. Κατάλογο όπου θα
αναφέρονται οι συνεργαζόμενοι, με τον οικονομικό φορέα, προμηθευτές, σε ότι αφορά
την ορθή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.
2.2.9.2.11.5.2. Υπεύθυνες δηλώσεις
των συνεργαζόμενων με τον προσφέροντα οικονομικό φορέα, προμηθευτών του, στις
οποίες θα δηλώνεται ότι μπορούν να τον εφοδιάζουν με επαρκείς ποσότητες για την
εκτέλεση της υπό ανάθεση σύμβασης.
Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του παρόχου υπηρεσιών με συνεργαζόμενους προμηθευτές που
δηλώνεται στον κατάλογο της παρούσας παραγράφου (2.2.9.2.11.5) θα πρέπει η
Αναθέτουσα Αρχή να ενημερώνεται εγγράφως εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών.
Σε
περίπτωση
συνεργασίας του παρόχου υπηρεσιών με νέο προμηθευτή, όσον αφορά στα
αναφερόμενα στην παρούσα παράγραφο, ο πρώτος θα πρέπει να ενημερώσει την
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Αναθέτουσα Αρχή πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη της προμήθειας
αγαθών από το νέο προμηθευτή.
Σε κάθε περίπτωση,
η αλλαγή συνεργαζόμενου παρόχου, θα πρέπει να γίνεται χωρίς να διακόπτεται η
τροφοδοσία – λειτουργία σίτισης και χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η Ασφάλεια των
Τροφίμων
2.2.9.2.11.6. Για την παρ. 2.2.6.5, υπεύθυνη
δήλωση αποδοχής ελέγχου, από τον κάτοχο των εγκαταστάσεων της παρ.2.2.6.2.1,
διενεργούμενου από την αναθέτουσα αρχή ή εξ ονόματός της, από αρμόδια υπηρεσία
της στρατιωτικής υπηρεσίας ή αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο παρόχος υπηρεσιών. Ο έλεγχος αυτός αφορά το παραγωγικό
δυναμικό του και τις τεχνικές ικανότητες του παρόχου υπηρεσιών και, εφόσον κρίνεται
αναγκαίο, τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας.
2.2.9.2.11.7. Για την παρ. 2.2.6.6, να υποβληθεί
περιγραφή του:
2.2.9.2.11.7.1. Τρόπου

παρασκευ-

ής.
2.2.9.2.11.7.2. Συσκευασίας.
2.2.9.2.11.7.3. Συντήρησης.
2.2.9.2.11.7.4. Φόρτωσης.
2.2.9.2.11.7.5. Διανομής.
Η εν λόγω περιγραφή των παραπάνω
πέντε (5) σταδίων να συνοδεύεται από φωτογραφίες [τουλάχιστον πέντε (5), μία (1)
για κάθε στάδιο].
2.2.9.2.12. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας της παραγράφου 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν πιστοποιητικό του ISO 9001 ή ισοδύναμο, αντίστοιχα.
2.2.9.2.13. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και
πρότυπα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία, της παραγράφου 2.2.7, οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό ISO 22000 ή ισοδύναμο,
πιστοποιητικό (HACCP) ή ισοδύναμο, πιστοποιητικό ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο,
πιστοποιητικό ISO 14001:2015 ή ισοδύναμο και πιστοποιητικό OHSAS 18001:2007 ή
ισοδύναμο ή ISO 45001:2018 ή ισοδύναμο.
Σε περίπτωση που επίκειται λήξη ισχύος των εν
λόγω πιστοποιητικών σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο είτε μέχρι τη σύναψη της οικείας
σύμβασης είτε κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να
προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή, αμελλητί και το αργότερο μία ημέρα πριν από τη
λήξη τους , επικαιροποιημένα αντίστοιχα πιστοποιητικά τα οποία να είναι σε ισχύ καθ’
όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
2.2.9.2.14. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης,
στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται,
κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε
αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας
εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες
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πριν από την υποβολή του20. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση
νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά,
πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των
μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό
αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον
έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις
τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως
καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα
προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα,
και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την
οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές,
εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των
δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η
νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.
2.2.9.2.15. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε
επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές
διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να
προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την
αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.
Στα
πιστοποιητικά
αυτά
αναφέρονται
τα
δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων
στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους
καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από
τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις
απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το
πιστοποιητικό.

20

Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α,
υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019.
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε
επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των
δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
2.2.9.2.16. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν
κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
2.2.9.2.17. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί
να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για
την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως,
σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
2.3.

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1. Κριτήριο ανάθεσης
Όπως αναφέρεται στην παρ.1.3.8.
2.4.

Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
2.4.1.1.
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που
ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού
Αντικειμένου της Σύμβασης της Πρόσκλησης, για το σύνολο των προς παράδοση
υπηρεσιών.
2.4.1.2.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

2.4.1.3.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η
οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς
που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2. Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών
2.4.2.1.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους σε
έντυπη μορφή, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
(παράγραφος 1.5.1), στην Ελληνική Γλώσσα, είτε:
2.4.2.1.1.
Με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα
αρχή, 80 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ
ΓΡΑΦΕΙΟ, Στρατόπεδο «ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ», ΤΚ 85300, ΚΩΣ, τηλέφωνο
22420-56442. (διεύθυνση).
2.4.2.1.2.
Με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της
αναθέτουσας αρχής, 80 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ/4ο
ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, Στρατόπεδο «ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ», ΤΚ 85300, ΚΩΣ,
τηλέφωνο 22420-56442 (διεύθυνση πρωτοκόλλου).
2.4.2.2.
Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο
πρωτόκολλο, οι φάκελοι προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι
την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5.1 της
παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του
περιεχομένου των προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για
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καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από
οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί
εγκαίρως.
2.4.2.3.
Η έναρξη υποβολής των προσφορών και των αιτήσεων
συμμετοχής, που κατατίθενται εμπρόθεσμα κατά την καταληκτική ημερομηνία,
κηρύσσεται από τον πρόεδρο του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, μισή ώρα πριν
από την ώρα λήξης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η
υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω πλήθους
των προσελθόντων ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής
κηρύσσεται επίσης από τον πρόεδρο του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, με
προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται
δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής.
2.4.2.4.
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η
Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή
ημέρα / ώρα που περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή την ακριβή ημέρα / ώρα
που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την Αρχή ή ακριβή ημέρα / ώρα που
κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της Αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές.
2.4.2.5.
Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο
(κυρίως φάκελος), στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα:
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ……………….
(συμπληρώνεται από τον διαγωνιζόμενο)

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ:……………………………………………………...
[αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος, δηλαδή : η επωνυμία του νομικού προσώπου και σε
περίπτωση ένωσης οι επωνυμίες των οικονομικών φορέων που την αποτελούν, καθώς και τα απαραίτητα
στοιχεία επικοινωνίας (ταχ. διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, e-mail)])

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ………………….
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:…./…../2021
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:…./…../……
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή την γραμματεία»
Διευκρίνηση: Να μην χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι
οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να
αφήσουν ίχνη. Τυχόν σφραγισμένοι φάκελοι να αναγράφουν επί αυτών αν τυχόν
αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής ή στοιχεία τεχνικής προσφοράς ή στοιχεία
οικονομικής προσφοράς ή δικαιολογητικά κατακύρωσης ή επικαιροποιημένα
δικαιολογητικά κατακύρωσης. Οι προσφορές και τα δικαιολογητικά δεν πρέπει να
έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις.
2.4.2.6.

Ο κυρίως φάκελος προσφοράς περιέχει τα ακόλουθα:

2.4.2.6.1.
Έναν (υπο)φάκελο (ξεχωριστό σφραγισμένο
φάκελο) με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική
προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. Αν
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τα έγγραφα του υποφακέλου της παρούσας παραγράφου (2.4.2.6.1) δεν είναι δυνατόν,
λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον εν λόγω υποφάκελο ή ακόμα και στον
κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά σε νέο υποφάκελο με τις ίδιες
ενδείξεις και με αρίθμηση (π.χ «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» Νο
2) και τοποθετούνται είτε εντός του κυρίως φακέλου εφόσον χωρούν, είτε συνοδεύουν
τον κυρίως φάκελο.
2.4.2.6.2.
Έναν (υπο)φάκελο (ξεχωριστό σφραγισμένο
φάκελο) με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
2.4.2.6.3.
Έναν (υπο)φάκελο (ξεχωριστό σφραγισμένο
φάκελο) με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» στον οποίο
περιλαμβάνονται όλα τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου
2.2.9.2 της παρούσας πρόσκλησης.
2.4.2.7.
Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για
λογαριασμό του οικονομικού φορέα:
2.4.2.7.1.

Από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυ-

σικού προσώπου.
2.4.2.7.2.
περίπτωση νομικού προσώπου

Το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε

2.4.2.7.3.
Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν
την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.
2.4.2.7.4.
Διευκρινίζεται ότι με την έννοια του όρου
υπογραφή, εννοείται η χειρόγραφη υπογραφή και όχι η ηλεκτρονική υπογραφή
σε εκτυπωμένο έντυπο έγγραφο. Η ηλεκτρονική υπογραφή χρησιμοποιείται
μόνο στα ηλεκτρονικά έγγραφα τα οποία δεν αφορούν στην παρούσα
πρόσκληση.
2.4.2.8.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα21, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες
ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις
που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
2.4.2.9.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις
τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
2.4.2.10.
Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους
προσφορά συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα υποδείγματα της παρούσας πρόσκλησης.
2.4.2.11.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά
έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν.
4250/2014 (Α’ 94), είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη
δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά
την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης.

21

Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017.
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2.4.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

2.4.3.1.1.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή
των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:
2.4.3.1.1.1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 4 του άρθρου 79 παρ. 1 και
3 και άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).22
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ, σύμφωνα με τις οδηγίες
του [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
επισυνάπτεται στη παρούσα πρόσκληση σε μορφή αρχείου τύπου pdf.
2.4.3.1.1.2. Την εγγύηση συμμετοχής, όπως
προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα
της παρούσας πρόσκλησης.23
2.4.3.1.1.3. Πιστοποιητικό / Βεβαίωση / Απόφαση
εκπροσώπησης σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παραγρ. 2.2.9.2.14.
2.4.3.1.2.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν
κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει
στην ένωση.
2.4.3.2.

Τεχνική προσφορά
H τεχνική προσφορά θα πρέπει:

2.4.3.2.1.
Να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς» της παρούσας.
2.4.3.2.2.
Να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στα Παραρτήματα
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της
Σύμβασης», «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων» της Πρόσκλησης,
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές
πληρούνται.
2.4.3.2.3.
Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής
προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία.
Τυχόν εμφάνιση οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων λέξεων όπως
«δωρεάν») αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς.
2.4.3.2.4.
Να περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προς
προμήθεια υλικών (αναλυτική τεχνική περιγραφή, σχετικά κείμενα ή εγχειρίδια ή
έγγραφα ή prospectus / manuals κλπ).

22

Πρβλ στο άρθρο 32Α του ν.4412/2016: «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής των παρ. 1 έως 4 του
άρθρου 79, του ν.4412/16 περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, οι ακόλουθες περιπτώσεις του
άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση όπου η
ανάθεση έχει επείγοντα χαρακτήρα της ανάθεσης.»

23

Πρβλ στο άρθρο 32Α του ν.4412/2016: «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου
72, του ν.4412/16 περί εγγυήσεων οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 32, περί προσφυγής στη διαδικασία
με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση:
α) Όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα.
β) Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης.»
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2.4.3.2.5.
Να αναφέρει το τμήμα της σύμβασης, το οποίο οι
οικονομικοί φορείς προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους,
καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
2.4.3.2.6.
Να περιλαμβάνει υποχρεωτικά στοιχεία για τον
υπεύθυνο «Παροχής Υπηρεσίας» και Αναπληρωματικό, ο οποίος πρέπει αφενός να
επιβλέπει την ορθή εξέλιξη της υλοποίησης της σύμβασης, αφετέρου να έρχεται σε
επαφή με τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει. Ο
υπεύθυνος «Παροχής Υπηρεσίας» ή ο αναπληρωματικός θα πρέπει να είναι παρών
στο χώρο παράθεσης συσσιτίου κατ’ ελάχιστον σύμφωνα με το ωράριο που
αναφέρεται στην παρ. 2.10 των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας.
2.4.3.2.7. Nα υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση, στην οποία
να αναφέρεται η χρησιμοποιούμενη μέθοδος παρασκευής, συντήρησης και διανομής
των γευμάτων, με επισυναπτόμενη αλληλογραφία (κατά την κρίση του) ή σχετική
παραπομπή, προκειμένου η αρμόδια επιτροπή της Υπηρεσίας να προβεί σε σχετικό
έλεγχο κάλυψης των απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία επί του συγκεκριμένου αντικειμένου της συμβάσεως.
2.4.3.2.8. Nα υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία
να αναφέρεται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει (άμεσα ή έμμεσα) αντιπροσώπους μόνιμους
στην εφεδρεία Αξιωματικούς ή μόνιμους αποστράτους Αξιωματικούς για τους οποίους
δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους, βάσει του άρθρου 66 του ΝΔ
1400/73.
2.4.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών
2.4.4.1.
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο
στην παρούσα πρόσκληση, κριτήριο ανάθεσης (τιμή), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
Παράρτημα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς» της παρούσας
πρόσκλησης.
2.4.4.2.
Η τιμή της προς παράδοση συμβατικής υπηρεσίας δίνεται σε
ευρώ ανά μονάδα.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο παρασχεθεί μέρος των
ημερήσιων γευμάτων και όχι το σύνολό τους, προκειμένου να είναι δυνατή η ορθή
αποπληρωμή των υπηρεσιών, γίνεται αποδεκτό ότι έχει κατανεμηθεί η τιμή με
αναλογία 20%, 40% και 40% για το πρωινό, το γεύμα και το δείπνο αντίστοιχα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε
άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α., για την παράδοση των συμβατικών υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ειδικότερα στην τιμή
συμπεριλαμβάνονται οι απαιτήσεις παρασκευής γευμάτων, συσκευασίας,
επισημάνσεων επί των συσκευασιών, συνοδευτικών μπαχαρικών / καρυκευμάτων και
υπηρεσιών διανομής / παράθεσης και προετοιμασίας / αποκατάστασης χώρου
παράθεσης.
2.4.4.3.
κατωτέρω:

Οι κρατήσεις για τον παρόντα διαγωνισμό αναλύονται ως
Υπέρ ΜΤΣ

4,00%

Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ

0,07%
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Υπέρ Α.Ε.Π.Π.

0,06%

Χαρτόσημο

0,0839%

ΟΓΑ 20% επί
Χαρτοσήμου

0,01678%

ΣΥΝΟΛΟ

4,23068%

2.4.4.4.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.
2.4.4.5.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:

2.4.4.5.1.
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα.

Δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση

2.4.4.5.2.
Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή,
με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016.
2.4.4.5.3.
Οι προσφερόμενες τιμές υπερβαίνουν τον
προϋπολογισμό της σύμβασης (Πίνακας υπ’ αριθμ. 3), που καθορίζεται και
τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρ. 4 του Μέρους «Β» του
Παραρτήματος «Ι» της παρούσας πρόσκλησης.
2.4.5. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»
Περιλαμβάνει τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας πρόσκλησης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
πρόσκλησης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
παραγράφων 0 - 2.2.8 αυτής, πλην των αποδεικτικών εγγράφων νομιμοποίησης της
παρ. 2.2.9.2.14, τα οποία για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης
υποβάλλονται με τα δικαιολογητικά συμμετοχής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην
παρ. 2.4.3.1.1.2.
2.4.6. Χρόνος ισχύος των προσφορών
2.4.6.1.
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους
οικονομικούς φορείς για διάστημα 30 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του
διαγωνισμού (ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, άρθρο 1.5.2 της
παρούσας πρόσκλησης). Οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν το χρόνο ισχύος της
προσφοράς τους στο Παράρτημα «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής
Προσφοράς» της παρούσας και συγκεκριμένα επί της παρ. 5 αυτού.
2.4.6.2.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον
ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
2.4.6.3.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως,
εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη
παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2 της παρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
2.4.6.4.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου
παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης
ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι
η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί
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φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν
την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην
τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές
τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6.5.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και
δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη
απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να
ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
2.4.7. Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης
των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
2.4.7.1.
Η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το
περιεχόμενο που ορίζεται στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής
προσφορών), 2.4.2 (Χρόνος και τόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3 (Περιεχόμενα
Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»), 2.4.4 (Περιεχόμενα
Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών), 2.4.5 (Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»), 2.4.6
(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών).
2.4.7.2.
Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα,
εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την
συμπλήρωσή της σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016 και με την παράγραφο
3.1.1.3 της παρούσας πρόσκλησης. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους
οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή
δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής
ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016.
2.4.7.3.

Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά.

2.4.7.4.
Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες
εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή
από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1.2 της παρούσας
πρόσκλησης και άρθρο 102 του Ν.4412/2016.
2.4.7.5.
Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει
δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της
παραγράφου 2.2.3.4.3 της παρούσας (περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου
73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά
μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε
αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
2.4.7.6.

Η οποία είναι υπό αίρεση.

2.4.7.7.

Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών.

2.4.7.8.
Η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που
ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης πρόσκλησης και αποκλίσεις ως προς τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1.

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1. Aποσφράγιση προσφορών
3.1.1.1.
Το αρμόδιο τριμελές όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή
Διενέργειας/Αξιολόγησης Διαγωνισμού), συνέρχεται σε δημόσια συνεδρίαση, την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη σχετική πρόσκληση (άρθρο 1.5.2) και
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών.
Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, με τη δυνητική κατά την κρίση τους παρουσία
των επιθυμούντων προσφερόντων / συμμετεχόντων ή των νομίμως
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών
συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς,
όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα
παρακάτω:
3.1.1.1.1.
Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην
παρούσα πρόσκληση (άρθρο 1.5.2)»).
3.1.1.1.2.
Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική
Προσφορά», ίδια ημέρα με την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και αμέσως μετά
την ολοκλήρωση των ενεργειών της προηγούμενης διαδικασίας (αποσφράγιση του
(υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»).
3.1.1.1.3.
Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης», αμέσως μετά και την ίδια ημέρα μετά την ολοκλήρωση της
προηγούμενης διαδικασίας (αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική
Προσφορά»).
3.1.1.2.
Με την αποσφράγιση των ως άνω (υπό)φακέλων, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά
πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως
εμπιστευτικές.
3.1.1.3.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς
να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν
υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς
τους, μέσα σε προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από μία (1) ημέρα
[την επόμενη της ημερομηνίας αποσφράγισης (άρθρο 1.5.2)] από την ημερομηνία
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.
4412/2016.
3.1.2. Αξιολόγηση προσφορών
3.1.2.1.
Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών η
επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα:
3.1.2.1.1.
Tο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί σε
πρακτικό (πρώτο), το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου:
3.1.2.1.1.1. Όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς
και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά (συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς) τα
οποία μονογράφονται και σφραγίζονται από το σύνολο των μελών του, ανά φύλλο και
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3.1.2.1.1.2. Τα αποτελέσματα του ελέγχου και της
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους των
εγγράφων της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
3.1.2.1.2
Οι (υπο)φάκελοι των «Οικονομικών Προσφορών»
και των «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται
(εξωτερικά επί του φακέλου) από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο
φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και
φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί μετά το πέρας της αξιολόγησης των
(υπο)φακέλων των «Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά», σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στις παραγρ. 3.1.1.1.2 και 3.1.1.1.2 της παρούσας πρόσκλησης.
3.1.2.1.3
Στη συνέχεια η Επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της παρούσας
πρόσκλησης και συντάσσει νέο πρακτικό (δεύτερο) για την αποδοχή των τεχνικών
προσφορών ή/και απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και
τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών (ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«Ι»), κατά περίπτωση.
3.1.2.1.4
Στη συνέχεια η Επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των κατά τα ανωτέρω σφραγισμένων
φακέλων οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές
προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους
όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης και συντάσσει νέο (τρίτο)
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την
κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του «προσωρινού αναδόχου».
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά
τα προηγούμενα ως άνω στάδια (παρ. 3.1.2.1.1 και 3.1.2.1.3), οι φάκελοι των
«Οικονομικών Προσφορών» και των «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές
σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20)
ημερών [την επόμενη της ημερομηνίας αποσφράγισης (άρθρο 1.5.2)] από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα
88 και 89 ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς
τους προσφέροντες για την παροχή εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά
φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της Επιτροπής
Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του
πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας
αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των
σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως
κατωτέρω ενιαία απόφαση.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η
αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες
προσφορές. Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται
ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση (παρ. 3.2.5).
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3.1.2.1.5
Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί
της μονογραφής που θέτει το αρμόδιο όργανο επί των αιτήσεων συμμετοχής και των
προσφορών, μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το οποίο θα
αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης.
3.2. Έλεγχος δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου
3.2.1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Επιτροπή Διαγωνισμού στη συνέχεια
του ίδιου σταδίου προβαίνει στην αξιολόγηση των «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης»
μόνο του προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), και ελέγχει τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, που
περιγράφονται στην παράγραφο 2.4.5 της παρούσας πρόσκλησης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
πρόσκλησης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
3.2.2. Mε την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.4412/2016, απορρίπτεται η προσφορά
του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
3.2.2.1.
Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι ψευδή ή ανακριβή.
3.2.2.2.
Δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών.
3.2.2.3.
Από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα
με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής)
της παρούσας.
3.2.3. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή
δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν
αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους
2.2.4 - 2.2.8 της παρούσας πρόσκλησης, η διαδικασία ματαιώνεται.
3.2.4. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών («δικαιολογητικών
κατακύρωσης») ολοκληρώνεται με τη σύνταξη (τέταρτου) τελικού πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση
δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την
κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη
του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
3.2.5. Όλα τα ανωτέρω πρακτικά («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική
Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά» και «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»),
υποβάλλονται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού στην Αναθέτουσα Αρχή προς
έγκριση. Στη συνέχεια εκδίδεται, την ίδια ημέρα (που υποβλήθηκαν τα παραπάνω
πρακτικά), από την αναθέτουσα αρχή μια Απόφαση Κατακύρωσης, με την οποία
επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω («Δικαιολογητικά Συμμετοχής»,
«Τεχνική Προσφορά» «Οικονομική Προσφορά» και «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης»).
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3.2.6. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση ή προδικαστική προσφυγή κατά
περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.24
3.3.

Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

3.3.1. Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο
όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε
όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης
δημόσιας σύμβασης, εκτός από τους οριστικώς αποκλεισθέντες και ιδίως, όσους
αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.4412/2016, με κάθε
πρόσφορο τρόπο.
3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
3.3.2.1
Η απόφαση κατακύρωσης έχει κοινοποιηθεί, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παρ. 3.3.1 .
3.3.2.2
Σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων του άρθρου 118
του ν.4412/2016, περί απευθείας ανάθεσης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης
προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση
άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα
ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, περί
δικαστικής προστασίας στο πεδίο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης.
3.3.2.3
Έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το
Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020 (Α’ 127),
εφόσον απαιτείται.
3.3.2.4
Ο προσωρινός ανάδοχος έχει υποβάλλει έπειτα από σχετική
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
άρθρο 79Α του ν.4412/2016, περί υπογραφής Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου
Σύμβασης, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς
μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν.4412/2016 και μόνον στην
περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής
κατά της απόφασης κατακύρωσης.
3.3.3. Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα
αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού,
θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Σε περίπτωση που λόγω κατεπείγουσας ανάγκης
δεν είναι δυνατή η τήρηση της εν λόγω προθεσμίας, αυτή ανέρχεται σε δυο (2)
ημέρες, δυνάμει του άρθρου 364 παρ. 2α του ν.4412/16.
3.3.4. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης της
παρ. 3.3.3 στον ανάδοχο.
3.3.5. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ
της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω
διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

24

Άρθρο 55 Ν.4782/2021: «Από 01 Σεπ 21, κατάργηση των προβλεπόμενων ενστάσεων και ενδικοφανών
προσφυγών για διαδικασίες απευθείας ανάθεσης εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης των 30.000 ευρώ».
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3.4. Προδικαστικές Προσφυγές - Ενστάσεις - Παράβολο - Δικαστική
Προστασία
3.4.1. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί
συγκεκριμένη σύμβαση του Ν.4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί
ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει ένσταση ενώπιον της ΑΑ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις
που δικαιολογούν το αίτημά του.
3.4.2. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα
χιλιάδων (60.000) ευρώ των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε
περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η
προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση
της παράλειψης.
3.4.3. Η ένσταση κατά της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται
μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της πρόσκλησης στο
ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
3.4.4. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει,
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με
ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11 του ν.4412/16.
3.4.5. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της πρόσκλησης ή της πρόσκλησης η
αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής των προσφορών.
3.4.6. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη
της ένστασης.
3.4.7. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της
ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις
εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί
δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η
ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.
3.4.8. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 3.4.2 και η άσκησή
της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν
κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας.
3.4.9. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και
την ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή
συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του
Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ.
18/1989 (Α΄ 8).
3.4.10.
Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για
την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή
προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη
ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας.
3.4.11.
Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης
αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).
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3.5.

Ματαίωση διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει,
αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του
άρθρου 106 του ν.4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του
Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να
αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η
παράλειψη.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1.

Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής)

4.1.1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής
εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται
πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
4.1.2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5.
4.1.3. Το περιεχόμενό της εγγυητικής επιστολής πρέπει είναι σύμφωνο με το
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών
Επιστολών, της Πρόσκλησης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/2016.
4.1.4. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς
διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της
αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
4.1.5. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
4.1.6. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων
της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
4.1.7. Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από αυτό που
καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο
εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 παρ. 7 του
ν. 4412/2016 και 2.1.5 του παρόντος, για ποσό ίσο με αυτό της προκαταβολής. Η
χορηγούμενη προκαταβολή είναι έντοκη από την ημερομηνία καταβολής της στον
ανάδοχο και επιβαρύνεται με επιτόκιο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν
να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1. της παρούσας (τρόπος
πληρωμής).
Ο ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέσει, εάν αιτηθεί τη χορήγηση
προκαταβολής, εγγύηση προκαταβολής, πριν την τυχόν έκδοση του σχετικού
εντάλματος πληρωμής προκαταβολής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.
5.1.1.2.1 της παρούσας.
4.1.8. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται στο
σύνολό της, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της
σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως
άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του
εκπροθέσμου.
4.1.9. Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι
αορίστου χρόνου.
4.2.

Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.4412/2016,
οι όροι της παρούσας πρόσκλησης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.
4.3.

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
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4.3.1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016.
4.3.2. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους
του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της
σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των
ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
4.3.3. Οι διακινητές συσκευασμένων προϊόντων υποχρεούνται να διακινούν προϊόντα
των οποίων οι παραγωγοί υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’
όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρούν τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω
του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο
Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της
προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί
προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά
μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων
της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του
ν. 4412/2016. Ο αριθμός ΕΜΠΑ ................του υπόχρεου παραγωγού σύμφωνα με την
παρ.1 του 130 του Ν.4412 θα πρέπει είναι εν ισχύ καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης.
Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.
4.3.4. Δεν θα χρησιμοποιήσει (άμεσα ή έμμεσα) αντιπροσώπους μόνιμους στην
εφεδρεία Αξιωματικούς ή μόνιμους αποστράτους Αξιωματικούς για τους οποίους δεν
έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους, βάσει του άρθρου 66 του ΝΔ
1400/73. Σχετική Υπεύθυνη Δήλωση να κατατεθεί στο φάκελο της τεχνικής
προσφοράς.
4.3.5. Ειδικότερα, προβλέπεται η παράδοση των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
4.3.6. Ο πάροχος υπηρεσιών θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για
οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από προσωπικό του, που θα ασχοληθούν ή θα
παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με το έργο. Σε περίπτωση
οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος
αυτός προς αποκατάστασή της.
4.3.7. Ο πάροχος υπηρεσιών εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην
Προσφορά του προσωπικού, καθώς επίσης και των παρόχων υπηρεσιών του, που θα
διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του έργου, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα
επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και
τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν
προσώπων.
4.3.8. Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να
εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο
με το συμφέρον της αναθέτουσας αρχής.
4.3.9. Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο
ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος
για κάθε ζημιά ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων των περιοχών που
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θα παράσχει της υπηρεσίες σίτισης, του προσωπικού των περιοχών ή τρίτων και για
την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημιάς που είναι δυνατόν να προξενήσει
κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης των υπηρεσιών σίτισης από τον πάροχο υπηρεσιών
ή τους υπεργολάβους του εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε
ελάττωμα του εξοπλισμού του.
4.3.10. Ο πάροχος υπηρεσιών σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της
Σύμβασης, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε θετική
και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και
αν προέρχεται.
4.3.11. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από
τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών σίτισης. Η
Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων.
Από την εκτέλεση του της σύμβασης καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ της
Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του αναδόχου ή / και άλλων παρόχων
υπηρεσιών που ασχολείται με το έργο.
4.3.12. Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικός υπεύθυνος (ποινικά και αστικά) για κάθε
ατύχημα που τυχόν θα συμβεί στο εισερχόμενο στα Στρατόπεδα προσωπικό του και
θα τηρεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων. Επιπλέον,
υποχρεούται να ενημερώσει το προσωπικό του ότι δεν θα έχει καμιά εργασιακή,
οικονομική, ασφαλιστική κλπ εξάρτηση από τη Στρατιωτική Υπηρεσία.
4.4.

Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και
ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε
υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης τμημάτων της
σύμβασης σε υπεργολάβο χωρίς την έγκριση της ΑΑ.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να
αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής,
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους
της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Στην περίπτωση
αυτή ο κύριος ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά (αποδεικτικά μέσα) του ιδίου ή του νέου υπεργολάβου, με αυτά που
είχαν προσκομισθεί από τον αρχικό, (προς αντικατάσταση) υπεργολάβο, σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης, τα οποία θα αξιολογηθούν αρμοδίως (από
το γνωμοδοτικό όργανο), ώστε να γίνει αποδεκτή ή μη η ανωτέρω αντικατάσταση (από
το αποφαντικό όργανο).
Ομοίως σε περίπτωση που ο κύριος ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες
του υπεργολάβου, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και
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επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης και με τον
οποίο διακόπτεται η συνεργασία, υποβάλει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά τα οποία
θα αξιολογηθούν αρμοδίως (γνωμοδοτικό όργανο), ώστε να γίνει αποδεκτή ή μη η
ανωτέρω αντικατάσταση (αποφαντικό όργανο).
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού για τους υπεργολάβους όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο
2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας.
4.4.4. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν.4412/2016.
4.5.

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

4.5.1. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται
νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της
Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016.
4.5.2. Ειδικότερα, λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης των συμβάσεων σίτισης και της
συνεχούς μεταβλητότητας του αριθμού των δικαιούμενων της παροχής, εξαιτίας της
αυξομείωσης των μεταναστευτικών ροών, η σύμβαση δύναται να τροποποιείται με
παράταση της διάρκειά της για χρονικό διάστημα, που είναι ίσο ή μικρότερο του
50% του συμβατικού χρόνου, αποκλειστικά εντός της διατιθέμενης πίστωσης,
ώστε να μην υφίσταται μεταβολή του οικονομικού και κατ’ επέκταση του
συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.
1ε και 4 του άρθρου 132 του ν.4412/2016.
4.5.3. Δεν απαιτείται τροποποίηση της σύμβασης σε περίπτωση μεταβολής του
συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
4.6.

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
4.6.1.1.
Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια
της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης.
4.6.1.2.
Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε
σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.2 της
παρούσας και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
4.6.1.3.
Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία
2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο
πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1.

Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΘΑ
στον αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του αναδόχου, στο 100 % του συμβατικού τμήματος
που παραλήφθηκε σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 6.3 της παρούσας
πρόσκλησης και το αργότερο σε τριάντα (60) ημέρες από την ημερομηνία παραλαβής
των δικαιολογητικών του αναδόχου, όπως αναφέρονται στην παρ. 5.1.2 της
παρούσας, από την αναθέτουσα αρχή (οφειλέτη). Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στην ακόλουθη παράγραφο 5.1.2 της παρούσας πρόσκλησης και για
τη συγκεκριμένη συμβατική αξία, υφίστανται οι παρακάτω δυνατότητες :
5.1.1.1.

Χωρίς την λήψη προκαταβολής:

Στο 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών
παραδόσεων.
5.1.1.2.

Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής :

5.1.1.2.1.
Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι
ποσοστού 50 % της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α, με την κατάθεση ισόποσης
εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής
εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 72 §1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1 της παρούσας και την
καταβολή του υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Ο εν λόγω
τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.
5.1.1.2.2.

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη.

5.1.1.2.3.
Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την
ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής.
5.1.1.2.4.
Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται
υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης
διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής
προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι
την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.
5.1.2. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των
νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 200 παρ. 5 του ν.4412/2016, όπως παρακάτω:
5.1.2.1.
Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η
πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219 του
ν.4412/2016 και τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 6.3 της παρούσας πρόσκλησης.
5.1.2.2.

Τιμολόγιο του αναδόχου.

5.1.2.3.
Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής
Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
5.1.2.4.
Αναδόχου.

Βεβαίωση του αριθμού ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του

5.1.3. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν
τον έλεγχο και την πληρωμή μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο
δικαιολογητικό.
Σελίδα 52

ΑΔΑ: ΨΜ1Υ6-Μ3Ν

21PROC008956810 2021-07-21

5.1.4. Η είσπραξη τυχόν απαιτήσεων πάσης φύσεως του Δημοσίου από την σύμβαση,
γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας
ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή με βάση
της διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
5.1.5. Η εξόφληση στο 100 % θα γίνεται υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση
παραλαβής των υπηρεσιών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής ποινικών ρητρών εις
βάρος του αναδόχου.
5.1.6. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
για την παράδοση των συμβατικών υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
Υπέρ ΜΤΣ

4,00%

Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ

0,07%

Υπέρ Α.Ε.Π.Π.

0,06%

Χαρτόσημο

0,0839%

ΟΓΑ 20% επί
Χαρτοσήμου

0,01678%

ΣΥΝΟΛΟ

4,23068%

5.1.7. Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία,
άρθρο 64 του ν.4172/2013 (Α΄167), παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό
8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των παραληφθέντων υλικών (της συμβατικής
αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και των κρατήσεων του άρθρου
5.1.6).
5.1.8. Επισημαίνεται ότι η παρούσα σύμβαση επιβαρύνεται με ΦΠΑ και κρατήσεις, με
την επιφύλαξη των καθοριζομένων στο 1.4.46 της παρούσας.
5.2.

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Ποινικές ρήτρες

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας,
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με
την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
5.2.2. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας
προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία να είναι εντός 24ώρου. Αν η προθεσμία
που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως
άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
5.2.3. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά
από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
5.2.3.1.

Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

5.2.3.2.
Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από
ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με
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κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο
από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το
ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
5.2.4. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε,
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή
εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
5.2.5. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
5.2.5.1.
Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε
περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας [δηλ. σε
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προθεσμίας των +60 λεπτών της
παρ. 5.12 και 5.15 των τεχνικών προδιαγραφών, ήτοι ½ ώρα και επομένως για
καθυστέρηση απο 1 ώρα (60 λεπτά) έως και 1 ½ ώρας μετά την προθεσμία που ορίζει
το ωράριο παράθεσης των γευμάτων και λοιπών υπηρεσιών (αποκομιδής κλπ) ή του
τυχόν τροποποιημένου και συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος μεταξύ του αναδόχου
και της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παρ. 2.11.5 των τεχνικών
προδιαγραφών της παρούσας πρόσκλησης] επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.
5.2.5.2.
Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% της παραπάνω
τεθέντων προθεσμιών (από 1 ½ ώρα και μετά) επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς
ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.
Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών
είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της
σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας
αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής
και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
5.2.5.3.
Τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή
εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων όπως αυτές προβλέπονται στις τεχνικές
προδιαγραφές (ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι» της παρούσας πρόσκλησης].
5.2.5.3.1.
Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της
περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της
σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως.
5.2.5.3.2.
Οι καταστάσεις (μη εξαιρουμένων λοιπών σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία) και τα γεγονότα που συνιστούν παράβαση των όρων της
σύμβασης αποτελούν ενδεικτικά οι κατωτέρω περιπτώσεις:
5.2.5.3.2.1.

Επαναλαμβανόμενης

έλλειψης

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

5.2.5.3.2.4. Μη
ύπαρξης
συνθηκών
προβλεπόμενης καθαριότητος – υγιεινής, τόσο κατά την παρασκευή, όσο και κατά τη
συσκευασία, μεταφορά και διάθεση των γευμάτων.
5.2.5.3.2.5. Μη συμμόρφωσης του πάροχου
υπηρεσιών στην έγγραφη υπόδειξη, η οποία καταδεικνύει μη τήρηση των
υποχρεώσεών του κατά την υλοποίηση του έργου.
5.2.5.3.2.6. Μη τακτοποίησης παρατηρήσεων
δευτερεύουσας σημασίας, που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τα γεύματα και για τις οποίες
έχει ενημερωθεί να επιλύσει εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
5.2.6. Όσον αφορά στα προβληματικά σε ποιότητα προϊόντα και γεύματα, τα οποία
είναι επιβλαβή και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ή είναι
ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών και της κείμενης Νομοθεσίας πλέον των ανωτέρω, γίνεται
παράλληλη ενημέρωση του ΕΦΕΤ.
5.2.7. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του
αναδόχου.
5.2.8. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα
να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
5.2.9. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20)
ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.
5.3.

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου
– Κυρώσεις), 6.3 (Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης), 6.4 (Απόρριψη
παραδοτέων – Αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί
τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση
της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της,
άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί
η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης
που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή
από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί
εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να
οριστικοποιηθεί.
5.4.

Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις
συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, επιλύεται με την
άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία
εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του
άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό
Σελίδα 55

ΑΔΑ: ΨΜ1Υ6-Μ3Ν

21PROC008956810 2021-07-21

Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205
ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1.

Παρακολούθηση της σύμβασης

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα
διενεργηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης που συγκροτείται επίσης με
απόφαση της ΑΑ η οποία και θα εισηγείται στην ΑΑ για όλα τα ζητήματα που αφορούν
στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης
των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου
132 του ν. 4412/2016.
Σημειώνεται ότι η επιτροπή παρακολούθησης (της παρ. 6.1.1) είναι
διαφορετική από την επιτροπή παραλαβής της παρ 6.3.1. Δύναται όμως η
επιτροπή παρακολούθησης να αποτελείται από τα ίδια άτομα, εν όλω ή εν μέρει,
που απαρτίζουν την επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
εδάφιο 3, της παρ. 11, του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
6.1.2. Η αναθέτουσα αρχή, με απόφασή της να ορίσει για την παρακολούθηση της
σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια
απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των
εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους
καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης
λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του
αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με
τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη
σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που
αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον
ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου
της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα,
έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης.
Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να
σημειώσει/ουν επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και
φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό
προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι
καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης
από την επιτροπή παραλαβής.
6.2.

Διάρκεια σύμβασης

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται στο άρθρο 1.3.7 της παρούσας πρόσκλησης.
6.2.2. Για τα επιμέρους στάδια παροχής υπηρεσιών ή/και παραδοτέων ισχύουν οι
τμηματικές /ενδιάμεσες προθεσμίες όπως αυτές αναφέρονται στην παρ. 2.11.5 των
τεχνικών προδιαγραφών.
6.2.3. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από
σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της,
σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του
αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να
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υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου
μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης
που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο
218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.4 της παρούσας.
6.3.

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

6.3.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την
επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 και 11 του
άρθρου 221 του ν.4412/16, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην παρ. 5 των
τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας πρόσκλησης.
6.3.2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής:
6.3.2.1.
Είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον
καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου.
6.3.2.2.
Είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την
απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις
παραγράφους 6.3.3 και 6.3.4.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
6.3.3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα
δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο
προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από
τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
6.3.4. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:
6.3.4.1.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η
καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μπορεί να
εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή
παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
6.3.4.2.
Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής απορρίπτονται οι παρεχόμενες
υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220 του
ν.4412/16.
6.3.5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την
ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί
πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της
παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6.3.6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή
του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από
επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην
οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της
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παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες
παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε
από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
6.4.

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή /και παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή /και
παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης,
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση
γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται
για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής
διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.4 της παρούσας, λόγω
εκπρόθεσμης παράδοσης.
6.4.2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η
συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
6.5.

Αναπροσαρμογή τιμής
Δεν προβλέπεται.

6.6.

Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου

6.6.1. Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος
καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις παρ. 2.2.3.1
και 2.2.3.2 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη
σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
6.6.2. Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές
διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη
σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του ΑΚ.
6.6.3. Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά,
μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους
προτείνει να αναλάβει/ουν την παράδοση των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο
έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης)25.

25

Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.
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6.6.4.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου
της Σύμβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α.Οργανωτική δομή της ΑΑ.
1.
πρόσκλησης.

Όπως αναφέρεται στα άρθρα 1.1.1 και 1.1.2 της παρούσας

2.
Η 80 ΑΔΤΕ είναι Σχηματισμός του ΓΕΣ, η οποία ενεργεί ως
φορέας υλοποίησης και είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση της διαδικασίας σύναψης
και εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης στο Κ.Υ.Τ ν. ΚΩ.
3.
Η 80 ΑΔΤΕ είναι Σχηματισμός του ΓΕΣ, όπου θα παραδοθούν οι
συμβατικές υπηρεσίες. Στη συνέχεια με μέριμνα της Στρατιωτικής Υπηρεσίας θα
καθορισθεί η προώθηση των εν λόγω υλικών στις δομές φιλοξενίας της ενδοχώρας.
2.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.

Περιγραφή των αναγκών της ΑΑ

(1)
Συμβατικό αντικείμενο αποτελεί η παροχής υπηρεσιών
σίτισης συνολικής χρονικής διάρκειας σαράντα πέντε (45) ημέρων για τους πρόσφυγες
και μετανάστες του/των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ) ν. ΚΩ
(2)
Οι συμβατικές υπηρεσίες/ παραδοτέα προσδιορίζονται
αναλυτικά στον Πίνακα της παρ. 1.3.1.3. Συνοπτική περιγραφή των υποχρεώσεων
περιλαμβάνει η σχετική σύμβαση που θα υπογραφθεί
(3)
Έλεγχοι κατά την διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης,
σύμφωνα με την παράγραφο 4.3 της παρούσας.
2.
Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς - Προηγούμενη
εμπλοκή υποψηφίων
Δεν

προηγήθηκαν

της

περιγραφόμενης

στην

παρούσα

διαδικασίας.
3.

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης
Η σχετική Ανάληψη υποχρέωσης (άρθρο 1.4.48 της παρούσας).

4.
Τεκμηρίωση σκοπιμότητας / υποδιαίρεσης ή μη της
σύμβασης σε τμήματα
Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται
ως ενιαίο σύνολο για τους ακόλουθους λόγους:
(1)
Το φυσικό αντικείμενο είναι ενιαίο και αδιαίρετο και η
υπηρεσία σίτισης πρέπει να παρασχεθεί άμεσα και απρόσκοπτα στο σύνολό της.
(2)
γεωγραφική διασπορά.

Θα εκτελεστεί σε ένα και μόνο συγκεκριμένο τόπο χωρίς

Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους»,
Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).
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3.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές
Όπως προσθήκη «1» του παρόντος Παραρτήματος.

2.

Μεθοδολογία υλοποίησης

(1)
Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης: Όπως
αναφέρεται στο άρθρ 6.1 της παρούσας πρόσκλησης.
(2)

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης:

(1)
Η διάρκεια της σύμβασης όπως αναφέρεται στο
άρθρο 1.3.7 και 6.2 της παρούσας πρόσκλησης.
(2)
Ο ανάδοχος υποχρεούται να παράσχει τις
υπηρεσίες σε χρόνο που αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας
πρόσκλησης και ειδικότερα στις παρ. 2.11.5 και 5.15.
(3)
παρούσας πρόσκλησης.

Υπεργολαβία: Όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.4, της

(4)
Τόπος παράδοσης των υλικών : Στην έδρα του/των ΚΥΤ ν.
ΚΩ όπως αναφέρονται στον Πίνακα υπ. αριθ. 2 της παρ. 1.3.1.2 της παρούσας
πρόσκλησης.
(5)

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης:
Όπως αναφέρεται στα άρθρα

6.1, 6.3 και 6.4 της

παρούσας πρόσκλησης.
(6)

Εκπαίδευση προσωπικού: -

(7)

Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη: -

(8)

Προαιρέσεις: -

(9)
Παρατάσεις (περιγράφεται τυχόν δυνατότητα παράτασης
με ή χωρίς αύξηση οικονομικού αντικειμένου) : Όπως αναφέρεται στο άρθρο 6.2.3 της
παρούσας πρόσκλησης.
(10) Τροποποίηση Σύμβασης: Όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.5
της παρούσας πρόσκλησης.
ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.

Χρηματοδότηση
Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.2.2 της παρούσας πρόσκλησης.

2.

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ:
33817,50€

3.
ΦΠΑ: -

Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς

4.
Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά
τμήμα/μονάδα:
Οι προς παράδοση υπηρεσίες/παραδοτέα αναφέρονται στην σχετική αλληλογραφία μεταξύ του ΥΠΕΘΑ και της ΓΓ Μεταναστευτικής Πολιτικής. Όσον αφορά
την τεκμηρίωση των αντίστοιχων τιμών του προϋπολογισμού της παρούσας
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πρόσκλησης, αυτή προήλθε από την οριζόμενη τιμή που αναφέρεται στην ΚΥΑ της
παρ. 1.4.45 της παρούσας.
5.
Τιμές αναφοράς:
παρ. 1.4.45 της παρούσας .

Η οριζόμενη τιμή που αναφέρεται στην ΚΥΑ της

6.

Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης/παράτασης, χωρίς ΦΠΑ: - .

7.

Φ.Π.Α. – Κρατήσεις - δικαιώματα τρίτων – επιβαρύνσεις:
1.

Φ.Π.Α: 9% (ΦΕΚ Β΄ 2828 30 Ιουν 2021)

2.

Κρατήσεις: Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5.1.6 της

3.

Οι παρ. 71 και 72 ισχύουν με την επιφύλαξη της παρ. 5.1.8 της

παρούσας.
παρούσας.

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
«1» Τεχνικές Προδιαγραφές
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι»

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
1.1. Προβλέπεται η χορήγηση τριών (3) έτοιμων γευμάτων ανά ημέρα (πρωινό,
μεσημεριανό, βραδινό) συμπεριλαμβανομένων ειδικών συσσιτίων όπως συσσίτια για
ευάλωτες ομάδες, σύμφωνα με τα Παραρτήματα «Α» έως «ΣΤ» του παρόντος.
1.2. Τα ειδικά συσσίτια εκτιμώνται (χωρίς δέσμευση) σε ποσοστό από 10% έως
20% του συνόλου των μερίδων του κάθε κέντρου / περιοχής.
1.3. Εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της φύσεως της παρεχόμενης υπηρεσίας και του
γεγονότος ότι ο τελικός αριθμός των ημερησίων γευμάτων δεν μπορεί να καθοριστεί
εκ των προτέρων, η Υπηρεσία διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα να αυξομειώνει τον
αριθμό των σιτιζόμενων και κατά συνέπεια των ημερήσιων μερίδων σύμφωνα με την
διαδικασία του άρθρου 5 του παρόντος.
2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
2.1. Ο ανάδοχος πέραν της κύριας μονάδας παραγωγής (παρ. 2.2.6.2.1.1) πρέπει να δηλώσει και εφεδρική μονάδα εγκατάστασης (παρ. 2.2.6.2.1.2) η οποία θα
ενεργοποιηθεί σε περίπτωση αδυναμίας παραγωγής της αρχικής κύριας μονάδας, η
οποία πρέπει να ικανοποιεί τις ίδιες προϋποθέσεις με την αρχική. Σε περίπτωση που
η εφεδρική μονάδα χρησιμοποιηθεί από την αρχή υλοποίησης της σύμβασης ως κύρια, τότε ο ανάδοχος οφείλει να δηλώσει εντός 3 ημερών από έναρξης της σύμβασης,
νέα εφεδρική μονάδα, η οποία πρέπει να ικανοποιεί τις ίδιες προϋποθέσεις με την
αρχική.
2.2. Ο ανάδοχος υποχρεούται με μέριμνά του, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή και τη σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής για το συγκεκριμένο ΚΥΤ/Δομή, όπως προβεί στην δημιουργία κατάλληλων υποδομών / εγκατάσταση μέσων, στο Κέντρο/Δομή για το οποίο
θα αναλάβει την παροχή υπηρεσιών παρασκευής και διανομής γευμάτων, κατασκευάζοντας/τοποθετώντας κατά περίπτωση τα απαιτούμενα μέσα συντήρησης
αποθήκευσης, παρασκευής, διανομής / παράθεσης και αποκατάστασης του χώρου
εστίασης. Το κόστος κατασκευής / εγκατάστασης επιβαρύνει τον Πάροχο Υπηρεσιών
και η αποκατάσταση του χώρου (εντός τριμήνου από ολοκλήρωσης των συμβατικών
υποχρεώσεων) αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου. Η χρήση και λειτουργία
των προαναφερθέντων, αποτελεί αποκλειστικά ευθύνη του παρόχου υπηρεσιών (αναδόχου). Στην περίπτωση αυτή το κόστος παροχής ρεύματος και νερού θα
επιβαρύνει τον ανάδοχο.
2.3.

Οι κατ’ ελάχιστο προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται είναι οι εξής:

2.3.1.
Η πιστή τήρηση του συνόλου των αγορανομικών και για την ασφάλεια τροφίμων διατάξεων της Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και ιδιαίτερα του
ΚΤΠ και των ΕΚ 852/04 και ΕΚ 853/04.
2.3.2.
Τα προϊόντα που θα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του
συσσιτίου θα είναι σύμφωνα με τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
2.3.3.
Τα σκεύη που θα χρησιμοποιούνται για την παρασκευή, μεταφορά και αποθήκευση θα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών.
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2.3.4.
Οι μερίδες του συσσιτίου θα παρατίθενται στους δικαιούχους και
θα διατίθενται σε σκεύη μιας χρήσεως, με μέριμνα του αναδόχου.
2.4.

Το πρόγραμμα συσσιτίου των αιτούντων άσυλο διακρίνεται ως ακολούθως:
2.4.1.

Γενικό Συσσίτιο ως Προσαρτημένο «1» του παρόντος.

2.4.2.

Συσσίτιο για βρέφη (0-6 μηνών) ως Προσαρτημένο «2» του πα-

2.4.3.

Συσσίτιο για βρέφη (6-12 μηνών) ως Προσαρτημένο «3» του πα-

2.4.4.
παρόντος.

Συσσίτιο για παιδιά (1 ως 12 ετών) ως Προσαρτημένο «4» του

ρόντος.
ρόντος.

2.4.5.

Συσσίτιο για διαβητικούς ως Προσαρτημένο «5» του παρόντος.

2.4.6.
Συσσίτιο για ευάλωτες ομάδες (έγκυοι, θηλάζουσες κτλ) ως Προσαρτημένο «6» του παρόντος.
Σημείωση: Επισημαίνεται ότι για την παρασκευή των συσσιτίων να μην
χρησιμοποιούνται είδη ή διαδικασίες που δεν επιτρέπονται από τη μουσουλμανική
θρησκεία (χοιρινό κρέας, αλκοόλ).
2.5. Τα τρία (3) γεύματα θα πρέπει να παρατίθενται από προσωπικό του
Παρόχου Υπηρεσιών από 07:00 ως την 09:00 για το πρωινό, από 12:30 ως την 14:30
για το μεσημεριανό και από 19:00 ως την 21:00 για το βραδινό και στην ενδεικνυόμενη
για βρώση θερμοκρασία. Το σχετικό χρονοδιάγραμμα είναι ενδεικτικό και
τροποποιείται μετά από σύμφωνη γνώμη του αναδόχου και της Υπηρεσίας.
2.6. Ο ανάδοχος θα πρέπει με δικά του έξοδα να διαμορφώσει τους χώρους
παράθεσης, να διαθέτει υλικά διανομής φαγητού (ποτήρια, χαρτοπετσέτες κτλ.) καθώς
και να τηρεί τους κανόνες υγιεινής.
2.7. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παράθεσης, με μέριμνα του αναδόχου θα
γίνεται αποκατάσταση του χώρου παράθεσης, αποκομιδή των απορριμμάτων που
σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και γενική καθαριότητα – προετοιμασία για
την επόμενη παράθεση συσσιτίου.
2.8. Μετά τη λήξη της σύμβασης, ο ανάδοχος θα παραδίδει τους χώρους ως
έχουν και θα έχει τη δυνατότητα να αποσύρει τις κατασκευές του και τα μηχανήματα –
έπιπλα ιδιοκτησίας του.
2.9.

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

2.10. Ο ανάδοχος οφείλει να ορίσει υπεύθυνο «Παροχής Υπηρεσίας» και
Αναπληρωματικό ο οποίος πρέπει αφενός να επιβλέπει την ορθή εξέλιξη της
υλοποίησης της σύμβασης, αφετέρου να έρχεται σε επαφή με τα αρμόδια όργανα της
Υπηρεσίας για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει. Στο φάκελο της τεχνικής
προσφοράς να υποβληθούν υποχρεωτικά στοιχεία για τον υπεύθυνο και τον
αναπληρωματικό υπεύθυνο «Υπηρεσίας» κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Ο
υπεύθυνος «Παροχής Υπηρεσίας» ή ο αναπληρωματικός θα πρέπει να είναι παρών
στο χώρο παράθεσης συσσιτίου κατ’ ελάχιστον σύμφωνα με το εξής ωράριο:
2.10.1.

Από 06:45 ως τις 09:15 για το πρωινό.

2.10.2.

Από 12:15 ως τις 14:45 για το γεύμα.

2.10.3.

Από 18:30 ως τις 21:30 για το δείπνο

2.11. Το προσωπικό του αναδόχου:
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2.11.1.

Θα φέρει διακριτική αμφίεση ή χαρακτηριστικό.

2.11.2.
Θα έχει υποβληθεί στους προβλεπόμενους εμβολιασμούς και
λοιπές εξετάσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
2.11.3.
Θα είναι ευγενικό, ευπρεπούς εμφάνισης και θα δέχεται κάθε
έλεγχο από τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας.
2.11.4.
αναδόχου.

Θα τελεί υπό τον έλεγχο και την αποκλειστική ευθύνη του

2.11.5.
Θα εκτελεί το απαιτούμενο έργο παράθεσης συσσιτίου,
αποκατάστασης του χώρου παράθεσης, αποκομιδής των απορριμμάτων που
σχετίζονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, γενική καθαριότητα εντός των χώρων
παράθεσης συσσιτίου καθώς και προετοιμασία για την επόμενη παράθεση συσσιτίου,
κατ’ ελάχιστον σύμφωνα με το εξής ωράριο:
2.11.5.1. Από 06:45 ως τις 09:15 για το πρωινό.
2.11.5.2. Από 12:15 ως τις 14:45 για το γεύμα.
2.11.5.3. Από 18:30 ως τις 21:30 για το δείπνο.
2.12. Μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή των
εγκαταστάσεων παρασκευής γευμάτων που δηλώθηκαν με την προσφορά και με βάση
το οποίο έγινε η κατακύρωση. Μπορεί να εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα του
αναδόχου η αλλαγή της ή των εγκαταστάσεων εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
που έχουν τεθεί στην παρούσα πρόσκληση κατά τα προβλεπόμενα στους Γενικούς
Όρους.
3. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΈΛΕΓΧΟΣ
3.1.

Ποιότητα προσφερόμενων ειδών:

3.1.1.
Όλα τα προσφερόμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τον Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών, τη λοιπή κείμενη εθνική και κοινοτική νομοθεσία, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν κατά την υπογραφή της σύμβασης.
3.1.2.
Τα γεύματα θα πρέπει να παρασκευάζονται / συντηρούνται (όπου απαιτείται για μακρό χρονικό διάστημα) και να διανέμονται, με συγκεκριμένη
μέθοδο, σύμφωνα με την οποία θα εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας
και η διατήρηση των θρεπτικών συστατικών, τόσο κατά την παρασκευή των γευμάτων, όσο και κατά την συντήρηση και την διανομή / παράθεση. Ο υποψήφιος
οικονομικός φορέας υποχρεούνται, εντός του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς, να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρεται η
προαναφερθείσα χρησιμοποιούμενη μέθοδος, με επισυναπτόμενη αλληλογραφία
(κατά την κρίση του) ή σχετική παραπομπή, προκειμένου η επιτροπή διενέργειας του
διαγωνισμού να προβεί σε σχετικό έλεγχο κάλυψης των απαιτήσεων υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επί του συγκεκριμένου
αντικειμένου της συμβάσεως.
3.1.3.
Με μέριμνα του υποψήφιου Παρόχου Υπηρεσιών πρέπει να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις υγιεινής και ασφαλούς παρασκευής, μεταφοράς και
τοποθέτησης των ειδών (μεταφορά εντός καθαρών συσκευασιών, καθαριότητα και
απολύμανση χώρων ευθύνης του).
3.1.4.
Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με κατάλληλα οχήματα για το
σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στη παρ. 2.2.6.3.1 και 2.2.6.2.2 της παρούσας πρόσκλησης.
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3.1.5.
Οι συσκευασίες των συσσιτίων θα εναρμονίζονται με τις διατάξεις
του άρθρου 9 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών για την χρήση τους σε ζεστά και κρύα
τρόφιμα έτσι ώστε να ευνοούν τη διατήρηση της θερμοκρασία τους και να
εξασφαλίζουν την καταλληλότητα των τροφίμων προς κατανάλωση. Συγκεκριμένα, η
συσκευασία του φαγητού θα είναι ατομική και κατάλληλη για τον σκοπό το οποίο
προορίζεται (άμεση επαφή με τροφή και αντοχή στην αναθέρμανση) την διατήρηση
της επιθυμητής θερμοκρασίας / υγρασίας κατά την ώρα της διάθεσης για την αποφυγή
αλλοιώσεων ή άλλων καταστάσεων που θα θέτουν σε κίνδυνο την υγιεινή και ασφάλεια
των σιτιζόμενων. Επιπλέον να τηρούνται οι προβλέψεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτ. 2011
σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα προς τους καταναλωτές
(διατροφικές πληροφορίες / επισημάνσεις που αφορούν ουσίες που εμπεριέχονται στο
συσσίτιο και δυνατόν να προκαλούν αλλεργίες, δυσανεξίες, κ.λπ.).
Επισήμανση: Προκειμένου να τηρούνται προβλέψεις του Καν
(ΕΕ) 1169/2011, καθ’ όλη τη διάρκεια της διανομής και παράθεσης του φαγητού στα
ΤΟΣΚΕΔΠ, με μέριμνα του αναδόχου, να υπάρχουν αναρτημένα σε πινακίδες, τα
συστατικά εκείνα που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες κατά είδος φαγητού βάσει
σύμβασης, στις εξής επιπλέον γλώσσες πέραν της ελληνικής: Αγγλικά, Αραβικά,
Περσικά και Κουρδικά, καλύπτοντας την απαίτηση αναγραφής σε γλώσσες που
κατανοούν οι σιτιζόμενοι.
3.1.6.
Επίσης η επιτροπή παραλαβής της παρ. 6.3.1, κατά την κρίση της
και με την παρουσία του αναδόχου ή του αντιπροσώπου του, υποχρεούται να λαμβάνει
δείγματα των προς κατανάλωση ειδών τα οποία θα προσκομίζονται στο στρατιωτικό
κτηνιατρικό εργαστήριο ή σε αντίστοιχο αναλυτικό εργαστήριο τροφίμων του δημοσίου
(όταν δεν υπάρχει στρατιωτικό), προς υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους:
3.1.6.1. Μικροβιολογικό
σε
τρόφιμα
έτοιμα
προς
κατανάλωση (σύμφωνα με τα κριτήρια ασφάλειας για τα τρόφιμα του κανονισμού (ΕΚ)
αριθ. 2073/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Επίσης θα πραγματοποιηθούν και οι παρακάτω
εξετάσεις, οι οποίες δεν προβλέπονται από την Νομοθεσία αλλά απαιτούνται από την
Υπηρεσία σε τρόφιμα αρχικών παραλαβών (Κ/Ψ κρέατα), καθώς και σε είδη κυλικείου
σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδών Κυλικείου/ 7Η Έκδοση/ΓΕΣ/ΔΕΜ.
3.1.6.1.1.

Stαphylococcus coagulase positive :

3.1.6.1.2.

E. coli : <10 cfu/g.

<100 cfu/g.
3.1.6.2.

Χημική ανάλυση

Παράμετροι και όρια σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και τα αναγραφόμενα επί της συσκευασίας.
3.1.6.3.

Ιστολογική εξέταση

3.1.6.3.1. Σε κιμά, μπιφτέκια κ.λπ, παράμετροι και
όρια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα αναγραφόμενα επί της συσκευασίας.
3.1.7.
Ποιοτικός έλεγχος γίνεται με μακροσκοπική ή/και με εργαστηριακή εξέταση. Τα δείγματα που θα λαμβάνονται θα είναι δύο (2) από κάθε είδος
συσσιτίου (πρωινό, γεύμα και δείπνο) δυο (2) έως τρείς (3) φορές μηνιαίως, σύμφωνα
με τα καθοριζόμενα στο ΣΚ 422-10, με την άφιξη του προϊόντος στο εκάστοτε
ΚΥΤ/Δομή παρουσία του αναδόχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του, ο οποίος
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προσυπογράφει το σχετικό δελτίο δειγματοληψίας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, τα δείγματα λαμβάνονται παρουσία του μεταφορέα
και ουδεμία ένσταση γίνεται δεκτή. Τα δείγματα αποστέλλονται αρμοδίως για εργαστηριακές εξετάσεις και το κόστος τους θα βαρύνει τον ανάδοχο. Διευκρινίζεται ότι,
δεν είναι υποχρεωτική η ταυτόχρονη λήψη δειγμάτων ανά μερίδα, δηλ. είναι δυνατή η
λήψη δείγματος πρωινού την ημέρα Α, γεύματος (μεσημεριανού) την ημέρα Β, δείπνου την ημέρα Γ, ή αντίστοιχος συνδυασμός ημερών και ειδών γευμάτων.
3.1.8.
Τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να
είναι απολύτως σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση.
3.1.9.
Σε περίπτωση που ποσότητα του εφοδίου κατά τον ποιοτικό έλεγχο θεωρηθεί μη αποδεκτή, θα αντικαθίσταται άμεσα από τον προμηθευτή χωρίς
καμιά επιβάρυνση της υπηρεσίας. Επιπλέον η Στρατιωτική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα της να επιβάλει και τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
3.1.10. Σε περίπτωση μη προσκόμισης αυθημερόν των απορριφθέντων
ποσοτήτων, παρέχεται το δικαίωμα στη Στρατιωτική Υπηρεσία, να προμηθευτεί τα
απορριφθέντα είδη από το ελεύθερο εμπόριο και η διαφορά της τιμής επιβαρύνει τον
Πάροχο Υπηρεσιών, ανεξαρτήτως τυχόν άλλων κυρώσεων.
3.2.

Έλεγχος κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου:

3.2.1.
Ο ανάδοχος και οι υπεργολάβοι αυτού (σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται) θα δέχεται /-ονται οποιονδήποτε έλεγχο στα συσσίτια / γεύματα (βάρος,
περιεκτικότητα, ποιοτικό έλεγχο, χημικό έλεγχο), ο οποίος θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής της παρ. 6.3.1, της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, παρουσία (εφόσον
είναι εφικτό κατά την κρίση της) υγειονομικού προσωπικού εκτός αν ήδη συμμετέχει
υγειονομικό προσωπικό στην παραπάνω επιτροπή, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
2ο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν.4412/16, η οποία θα υποβάλλει εισηγήσεις
– παρατηρήσεις στην αναθέτουσα αρχή.
3.2.2.
Η παραπάνω επιτροπή, θα ελέγχει και την καταλληλότητα / συμφωνία με τα αντίστοιχα πρότυπα / πιστοποιητικά των χώρων παρασκευής των
γευμάτων.
3.2.3.
Επίσης, επιπλέον ο έλεγχος αποσκοπεί και στην εξακρίβωση της
ορθής λειτουργίας των χώρων παράθεσης (υγειονομικός έλεγχος τροφίμων), στην ασφάλεια από πλευράς υγιεινής των χώρων και των εγκαταστάσεων.
3.2.4.
Η Στρατιωτική Υπηρεσία δύναται να προβαίνει σε υγειονομικό έλεγχο των εργαστηρίων – εγκαταστάσεων του αναδόχου, ώστε να διαπιστώνεται η
συμμόρφωσή του με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας προσθήκης (τεχνικές προδιαγραφές).
3.3.

Ιδιαίτερες οδηγίες επί των παρατεθέντων γευμάτων, όπως παρακάτω:

3.3.1.
Φρέσκα και εποχιακά διαθέσιμα φρούτα και λαχανικά (που έχουν
καθαριστεί σωστά) θα πρέπει να σερβίρονται όσο το δυνατόν συχνότερα και όσο το
δυνατόν πιο φρέσκα, όπως ενδεικτικά αποτελούν οι σαλάτες, τα φρέσκα και ολόκληρα
τα αγγούρια, οι ντομάτες, τα κρεμμύδια και όλα τα άλλα λαχανικά που ζητούνται από
τα προγράμματα συσσιτίου.
3.3.2.
Η παροχή των συστατικών των γευμάτων όπως κρέατα, λαχανικά, σάλτσες θα πρέπει να εξυπηρετείται μεμονωμένα και όχι ενιαία. (π.χ. όταν στο
πρόγραμμα προβλέπεται "μακαρόνια με κόκκινη σάλτσα" τότε μακαρόνια και σάλτσα
θα διανέμονται σε διαφορετική συσκευασία έκαστο)
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3.3.3.
Η διανομή φρούτων θα πρέπει να περιλαμβάνει μπανάνες, χουρμάδες, μήλα, σταφύλια, ροδάκινα, δαμάσκηνα, πορτοκάλια, κεράσια, καρπούζια για να
εξασφαλίσει η διατροφική ποικιλομορφία.
3.3.4.
Το ιωδιούχο αλάτι μπορεί να προστεθεί όπου απαιτείται, η υπερβολική χρήση αλατιού, ιδίως στα λαχανικά και στα φρέσκα τρόφιμα θα πρέπει να
αποφεύγεται.
3.3.5.
Η κανέλα δεν θα πρέπει να προστίθεται σε οποιοδήποτε μαγειρεμένο φαγητό, καθώς δεν εκτιμάται ευρέως ως μέρος της διαδικασίας μαγειρέματος.
3.3.6.
Τα κρέατα, ιδιαίτερα το κοτόπουλο, είναι καλά μαγειρεμένα και
όχι μισοψημένα / ωμά. Επίσης, η εταιρεία αποδέχεται ελέγχους που να επαληθεύεται
ότι τα κρέατα, ιδίως το μοσχαρίσιο κρέας, δεν θα πρέπει να περιέχει κανένα χοιρινό ή
χοιρινά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των ελαίων τηγανίσματος / ψησίματος.
3.3.7.
Οι εταιρείες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα βραστά αυγά σερβίρονται φρέσκα και όχι παρασκευασμένα εκ των προτέρων σε χρόνο πάρα πολύ
μακρινό ή έχουν αφεθεί σε ζεστό περιβάλλον με αποτέλεσμα την αλλοίωσή τους.
3.3.8.
Τα ζυμαρικά, το ρύζι και τα άλλα άμυλα πρέπει να είναι επαρκώς
μαγειρεμένα και εφόσον απαιτείται από μια συγκεκριμένη συνταγή να σερβίρονται ξεχωριστά για να είναι εφικτή η ανάμειξη τους.
3.3.9.

Να γίνεται αποφυγή της προσθήκης ζάχαρης στα κύρια γεύματα.

3.3.10.
Επίσης, να υφίσταται ποικιλία στον τρόπο παρασκευής και διανομής, ειδικά από πιάτα αυγών, για παράδειγμα, εναλλασσόμενες μερίδες βραστών
αυγών και ομελέτες.
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
4.1. Εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια της Στρατιωτικής Υπηρεσίας να
διενεργεί αιφνιδιαστικές επιθεωρήσεις των Βιομηχανιών/εργαστηρίων/ εγκαταστάσεων – χώρων παρασκευής/αποθήκευσης των αναδόχων, πριν και κατά τη διάρκεια
στις ισχύος της σύμβασης, όποτε κρίνει αυτή αναγκαίο και με αρμόδια επιτροπή
(Επιτροπή Ελέγχου Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών Τροφίμων). Η επιτροπή αυτή θα
ορίζεται κάθε φορά για το σκοπό αυτό, με απόφαση της ΑΑ, για την εξακρίβωση της
ποιότητας των εφοδίων, τις εγκαταστάσεις, τους χώρους αποθήκευσης και τα
μεταφορικά μέσα του προμηθευτή προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή του με
τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις. Στην υπόψη επιτροπή θα συμμετέχει
υποχρεωτικά ένας Αξιωματικός Κτηνιατρικού κατά προτεραιότητα ή Αξκός Ιατρός. Η
παραπάνω επιτροπή συντάσσει πρακτικό το οποίο το υποβάλει προς το
αποφαινόμενο όργανο (αναθέτουσα αρχή).
4.2. Ο Υγειονομικός Έλεγχος των εγκαταστάσεων του παρόχου υπηρεσιών, θα
διενεργείται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της ΥΑ αριθ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 9697 (ΦΕΚ
Β΄/2718/2012) και την αντίστοιχη υφιστάμενη νομοθεσία και της εκάστοτε αναθέτουσας
αρχής, προκειμένου να διαπιστωθεί αν καλύπτονται οι απαιτήσεις της παρούσας
προσθήκης (Τεχνική Προδιαγραφή) της πρόσκλησης και σύμφωνα με τον εκάστοτε
ισχύοντα κανονισμό περί ελέγχων του αντικείμενου της παρούσας.
4.3. Εφόσον διενεργηθεί προέλεγχος πριν την υπογραφή της σύμβασης, κατά
την κρίση της αναθέτουσας αρχής και εφόσον υφίσταται επαρκής χρόνος για
τον υπόψη έλεγχο, αυτός διενεργείται πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών,
από την παραπάνω επιτροπή στις εγκαταστάσεις των διαγωνιζόμενων που έχουν
καταθέσει προσφορά, με σκοπό την αξιολόγησή τους, ως εξής:
4.3.1. Η εν λόγω αρμόδια επιτροπή, πραγματοποιεί τον έλεγχο και την
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αξιολόγηση των εγκαταστάσεων (ιδιόκτητων ή και μισθωμένων χώρων) του
υποψηφίου προμηθευτή και των συνεργαζόμενων με αυτόν επιχειρήσεων και
συντάσσει το σχετικό έντυπο (Έκθεση Υγειονομικής Επιθεώρησης Βιομηχανιών Βιοτεχνιών Τροφίμων). Η Έκθεση Επιθεωρήσεως των Βιομηχανιών – Βιοτεχνιών,
όπου γίνεται ο χαρακτηρισμός του προμηθευτή σαν ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ ή ΜΗ
ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΣ για τη Στρατιωτική Υπηρεσία, υποβάλλονται από την παραπάνω
επιτροπή στην αναθέτουσα αρχή πριν το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών.
4.3.2. Εφόσον η επιτροπή κατά την παραπάνω επίσκεψή της, διαπιστώσει
παραλήψεις στην τήρηση των απαραίτητων προϋποθέσεων παραγωγής κατάλληλων
προϊόντων, ή ότι η επιχείρηση δεν δύναται να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του
διαγωνισμού, καταγράφει τις παρατηρήσεις της, στο ειδικό κεφάλαιο του εντύπου.
4.3.3. Οι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται σαν ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ,
αποκλείονται από το διαγωνισμό.
4.3.4. Σε περίπτωση που διενεργηθεί ο παραπάνω έλεγχος εφόσον ο
προμηθευτής που προσφέρει τελικά προϊόντα δεν τα παράγει ο ίδιος, τότε θα πρέπει
να γίνει έλεγχος του εργοστασίου – εργαστηρίου παραγωγής των τελικών προϊόντων.
4.4. Εφόσον ο προμηθευτής που θα προβεί σε αλλαγή εγκαταστάσεων χωρίς να
δηλώσει αυτό στην Υπηρεσία κηρύσσεται έκπτωτος.
4.5. Σε περίπτωση που οι νέες εγκαταστάσεις χαρακτηρισθούν
ΠΑΡΑΔΕΚΤΕΣ» τότε ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος.

«ΜΗ

5. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΡΙΔΩΝ
5.1. Η αρχική κατ’ εκτίμηση παραγγελία των μερίδων, η ποσότητα των μερίδων,
καθώς και τυχόν ειδικές οδηγίες για την παρασκευή τους, βάσει των προγραμμάτων
των Παραρτημάτων του παρόντος, θα δίνονται καθημερινά εγγράφως με φαξ ή
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την προηγούμενη ημέρα από την παράδοση, και
μετά την οριστική έγγραφη ενημέρωση επί του αριθμού των διαμενόντων μέχρι την
11:00, με μέριμνα του κατά τόπο υπεύθυνου της ΥΠΥΤ της Δομής. Παραγγελία που
θα δίνεται σε μικρότερο χρονικό διάστημα, θα εκτελείται εφόσον υπάρχει η δυνατότητα
από τον ανάδοχο να την εκτελέσει χωρίς να αποβεί σε βάρος της ποιότητας των
παραγγελθέντων ειδών. Σε καμία περίπτωση ο αριθμός των μερίδων που
παραγγέλνονται δεν πρέπει να υπερβαίνει τον αριθμό των διαμενόντων, που έχει
αναφέρει ο υπεύθυνος της ΥΠΥΤ.
5.2. Διευκρινίζεται ότι για αποφυγή επικάλυψης δράσης απαιτείται
όπως διαβεβαιώνεται στην καθημερινή έγγραφη ενημέρωσή του (από τον υπεύθυνο
της ΥΠΥΤ), επί του αριθμού των δικαιούχων σίτισης, ότι αυτοί δεν έχουν ενταχθεί στο
πρόγραμμα πλήρους χρηματικής βοήθειας (full cash).
5.3. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, το δικαίωμα σε συνεργασία με τον ανάδοχο να
τροποποιεί, αυξομειώνοντας ανάλογα με τις εκάστοτε ημερήσιες ανάγκες σίτισης, τον
αριθμό των μερίδων, ύστερα από αντίστοιχη ειδοποίηση του αναδόχου, μέχρι την
18:00 της προηγούμενης ημέρας από την παράδοση, δίνοντας την τελική
παραγγελία.
5.4. Στην περίπτωση αυτή οι συγκεκριμένες μερίδες (διαφορά μεταξύ αρχικής
κατ’ εκτίμηση παραγγελίας και τελική παραγγελία) που δεν πρόκειται να
καταναλωθούν παραμένουν στην συντήρηση ή κατάψυξη (ανάλογα με την
χρησιμοποιούμενη μέθοδο) ΔΕΝ ΑΝΑΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΙ και διανέμονται με νεότερη
εντολή / παραγγελία και ανάλογη τροποποίηση του προγράμματος σίτισης.
5.5.

Επισημαίνεται ότι, η ποσότητα ημερήσιων μερίδων για κατανάλωση δύναται
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να αυξομειώνεται ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες, και οπωσδήποτε θα
παρακολουθείται, με μέριμνα της επιτροπής παρακολούθησης κατόπιν συνεργασίας
με την επιτροπή παραλαβής και την αναθέτουσα αρχή, η ανάλωση της συνολικής αξίας
της σύμβασης, ώστε να εξασφαλίζεται η μη υπέρβασή της.
5.6. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εφοδιάζει επαρκώς το Κέντρο
/ Δομή και αναλόγως των αναγκών με τα απαραίτητα σκεύη και αναλώσιμα (αλάτι,
πιπέρι, χαρτοπετσέτες, ποτήρια κτλ).
5.7. Τα φαγητά πρέπει να παραδίδονται μέσα σε ισοθερμικά κουτιά μεταφοράς
και να αφήνονται μέσα στα ισοθερμικά κουτιά μεταφοράς προκειμένου να διατηρούνται
στην κατάλληλη θερμοκρασία κατανάλωσης. Τα ισοθερμικά κουτιά μεταφοράς πρέπει
να είναι καθαρά με ευθύνη της εταιρείας ώστε να εξασφαλίζονται οι προβλεπόμενες
από την κείμενη νομοθεσία συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.
5.8. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος καλής εκτέλεσης του συνόλου των
παρασχεθεισών υπηρεσιών, θα γίνεται από τριμελή επιτροπή παρακολούθησης,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 6.1 της παρούσας. Η επιτροπή
παρακολούθησης θα παρακολουθεί διαρκώς τη χρησιμοποιούμενη μεθοδολογία
αλλά και την όλη υλοποίηση των παρασχεθεισών υπηρεσιών και ιδιαίτερα αν η
διαδικασία υλοποίησης είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και την προσφορά
του παρέχοντος υπηρεσίες καθ’ όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι και
την τελική διάθεση του συσσιτίου, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, την
επιτροπή παραλαβής και την αναθέτουσα αρχή.
5.9. Καθημερινά θα συντάσσονται καταστάσεις παραληφθεισών μερίδων
(πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής) που θα συνυπογράφονται από την επιτροπή
παραλαβής της παραγράφου 6.3.1, τον επικεφαλής του Κέντρου / Υποδομής και τον
Υπεύθυνο της παροχής υπηρεσίας.
5.10. Σε περίπτωση που οι οριστικά παραγγελθείσες μερίδες δεν καταναλωθούν
εντός της ημέρας ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τις παραλάβει και εφόσον
υπάρχει η δυνατότητα (για συγκεκριμένα είδη), να τις διατηρήσει με ασφαλή και υγιεινό
τρόπο σε χώρο ευθύνης του. Για τα συγκεκριμένα είδη των μερίδων, θα προβλέπεται
η διανομή την επομένη ημέρα ανεξαρτήτως του προβλεπόμενου προγράμματος. Eαν
τα υπόψη γεύματα παρασκευάζονται με τη μέθοδο "cook & freeze" ή άλλη αντίστοιχη,
τότε ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να αναθερμαίνονται για 2η φορά μετά την αρχική απόψυξή τους,
λόγω κινδύνου αλλοίωσης των τροφίμων.
5.11. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε συμμόρφωση προς τις υποδείξεις της
επιτροπής παραλαβής σε όλες τις φάσεις παροχής υπηρεσιών παρασκευής γευμάτων
(και μεταφορά – οργάνωση χώρου παράθεσης – διανομή συσσιτίου – αποκατάσταση
χώρου παράθεσης).
5.12. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει τα φαγητά (έως
+60 λεπτά της ώρα χωρίς να συντρέχουν λόγοι «ανωτέρας βίας») ή παραλείψει να
φέρει ορισμένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν (όπως προσδιορίζονται στις
Προσθήκες του παρόντος) ή δεν τα παραδώσει καθόλου, τότε η Υπηρεσία μπορεί να
αγοράσει τα είδη αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο εμπόριο. Το ίδιο ισχύει
και στην περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορρίψει μέρος ή το σύνολο από
τα προσφερόμενα είδη και ο ανάδοχος δεν τα αντικαταστήσει σε ταχθείσα προθεσμία
εντός ώρας το αργότερο, παραιτούμενος ρητώς από κάθε δικαίωμα.
5.13. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις της παραγράφου 5.12, το συνολικό
κόστος αγοράς εκ του ελευθέρου εμπορίου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη
δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον ανάδοχο και
καταλογίζονται σε βάρος αυτού μετά από έκδοση σχετικής απόφασης σύμφωνα με τα
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5.14. Μετά το πέρας της διανομής των γευμάτων, ο ανάδοχος υποχρεούται για
την συλλογή των σκευών και των μέσων που τυχόν διαθέτει και πλήρη αποκατάσταση
του χώρου παράθεσης.
5.15. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει τη δυνατότητα απόκρισης και αντιμετώπισης
οποιουδήποτε προβλήματος δικής του υπαιτιότητας παρουσιαστεί κατά τη διανομή
των γευμάτων μέσα σε χρονικό περιθώριο το αργότερο μίας (1) ώρας.
6. Λοιποί Όροι
6.1.
Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης ορισμένων ελέγχων, από το ΧΗΣ,
γίνονται δεκτά τα αποτελέσματα των μετρήσεων που αναγράφονται στο πιστοποιητικό
του εργοστασίου κατασκευής αυτών. Στην περίπτωση αυτή, οι τιμές θα αναγράφονται
στο Δελτίο του ΧΗΣ με την ένδειξη ότι ελήφθησαν από το πιστοποιητικό του
κατασκευαστή.
6.2. Σε περίπτωση που το ΧΗΣ ή τα κτηνιατρικά στρατιωτικά εργαστήρια δεν
έχουν την δυνατότητα ελέγχου σε κάποια χαρακτηριστικά, τα δείγματα αποστέλλονται
στο ΓΧΚ ή άλλο κατάλληλο εργαστήριο του δημόσιου φορέα.
6.3. Τα δείγματα που λαμβάνονται βαρύνουν τον προμηθευτή, που
υποχρεώνεται σε άμεση αναπλήρωση ή μείωση της αντίστοιχης ποσότητας από αυτή
που παραδόθηκε τελικά.
6.4. Τα Τοπικά
(ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.):

Συντονιστικά

Κέντρα

Διαχείρισης

Προσφυγικής

Κρίσης

6.4.1. Διευθύνουν και συντονίζουν, σε συνεργασία με την Υπηρεσία
Ασύλου και την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, τις κατά τόπους λοιπές δημόσιες
υπηρεσίες και αρχές, κοινωνικούς φορείς και ΜΚΟ, που επικουρούν τη λειτουργία των
τοπικών Κ.Υ.Τ. και Ανοικτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας
προσφύγων και μεταναστών, αποκλειστικά σε ό,τι αφορά στη μεταφορά, διαμονή,
σίτιση και υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων και μεταναστών. Προς τούτο, τα
στελέχη τους μπορούν να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια, εντός του πλαισίου
του νόμου και σύμφωνα με τις διαταγές της Ιεραρχίας του ΓΕΣ.
6.4.2. Αναφέρουν ιεραρχικά, κατά τα προβλεπόμενα, ενημερώνοντας
παράλληλα το ΚΕ.Σ.Ο.Δ.Π., επί θεμάτων που προκύπτουν από τις προσφυγικές και
μεταναστευτικές ροές στις περιοχές όπου λειτουργούν.
6.4.3. Αποκαθιστούν άμεσα επαφή ενημερώνοντας το ΓΕΣ/Γ4/1α για τα
στοιχεία επικοινωνίας με τον επικεφαλής του Τμήματος Εφοδιασμού – Σίτισης, που
είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση των διαδικασιών σίτισης.
6.5. Τροποποίηση του προγράμματος συσσιτίου είναι δυνατή με τις
προϋποθέσεις ότι, θα συμφωνηθεί από κοινού μεταξύ των συμβαλλόμενων με βάση
τις διατροφικές συνήθειες των προσφύγων / μεταναστών, δεν επηρεάζεται το κόστος,
η ποιότητα, η ποσότητα και ο αριθμός πρόσληψης θερμίδων. Ειδικότερα:
6.5.1. Το πρόγραμμα συσσιτίου (μενού) θα πρέπει να αλλάζει κατ’ ελάχιστο
κάθε μήνα για να διασφαλιστεί η διατροφική ποικιλία (με αλλαγή προϊόντων ίδιας
κατηγορίας, πχ. αλλαγή οσπρίων, ζυμαρικών, εναλλαγή τσάι με χυμό, κ.λπ.) και η
εξασφάλιση της κατανάλωσης. Ο ανάδοχος οφείλει, προ της έναρξης παρασκευής
γευμάτων στο πλαίσιο της νέας σύμβασης, να παραλαμβάνει τα προγράμματα σίτισης
της προηγούμενης περιόδου σίτισης και να προβαίνει σε τροποποιήσεις κατά τα
καθοριζόμενα στην εν λόγω παράγραφο.
6.5.2. Επίσης, να υφίσταται ποικιλία στον τρόπο παρασκευής και διανομής,
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ειδικά από πιάτα αυγών, για παράδειγμα, εναλλασσόμενες μερίδες βραστών αυγών
και ομελέτες.
6.6. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί δημοσίων
συμβάσεων.
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΕΝΑ
1. Γενικό Συσσίτιο
2. Συσσίτιο για Βρέφη (0-6 μηνών)
3. Συσσίτιο για Βρέφη (6-12 μηνών)
4. Συσσίτιο για Παιδιά (1 ως 12 ετών)
5. Συσσίτιο για Διαβητικούς
6. Συσσίτιο για Ευάλωτες Ομάδες (Έγκυοι, Θηλάζουσες κτλ.)
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Προσαρτημένο 1 στην ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/Ι»
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ
/Α

ΗΜΕΡΑ

ΠΡΩΙΝΟ

ΓΕΥΜΑ

ΔΕΙΠΝΟ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Τσάι (μερίδα)
1

Δευτέρα

Μακαρόνια 250 gr με κόκκινη
σάλτσα

Κρουασάν 75 - 85 gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Τυρί Φέτα 50 gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Χυμός (ατομική μερίδα)
2

Τρίτη

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

Αρακάς με πατάτες 300 gr (συνολικά)

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

Τυρί Φέτα 50 gr

γ. Οι ελιές είναι 20-30 gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

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

Φακόρυζο 300 gr

Αραβική πίτα 60gr - 70gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Τυρί Φέτα 50 gr

Τσάι (μερίδα)

Μακαρόνια 250 gr με κόκκινη σάλτσα
ε. Ημερήσιο σιτηρέσιο είναι 2000

Κοτόπουλο 250-300gr
3

Τετάρτη

Αρτίδιο φρέσκο 100 gr

Τυρί Φέτα 50 gr
(+/- 100Kcal) θερμίδων

με Ρύζι 100gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Χυμός (ατομική μερίδα)
4.

5.

Πέμπτη

Παρασκευή

Αραβική πίτα 60gr - 70gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Τσάι (μερίδα)

α. Το γεύμα και το δείπνο να
συνοδεύεται αντίστοιχα, από 2
αραβικές πίτες 60 gr - 70 gr έκαστη.

Πουρές 300 gr με κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr

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

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Φασολάκια λαδερά με πατάτες
300 gr. (συνολικά)

Πατάτες Φούρνου 250 gr

Αρτίδιο φρέσκο 100 gr

Τυρί φέτα 50 gr
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Τυρί Φέτα 50 gr

στ. Με το πρωινό θα διατίθεται και
2,5 λίτρα νερό εμφιαλωμένο ανά
άτομο (για κάλυψη ημερήσιας
ανάγκης)
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/Α

6.

ΗΜΕΡΑ

Σάββατ
ο

ΠΡΩΙΝΟ

ΓΕΥΜΑ

ΑΔΑ: ΨΜ1Υ6-Μ3Ν

ΔΕΙΠΝΟ

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Χυμός (ατομική μερίδα)

Ρύζι 250 gr με κόκκινη σάλτσα
Τυρί φέτα 50 gr

Αραβική πίτα 60gr - 70gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Φασολάδα 300 gr , Ελιές

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Τσάι (μερίδα)
Πατάτες Φούρνου 250 gr
7.

Κυριακ
ή

Αρτίδιο φρέσκο 100 gr

Μοσχάρι 150 gr με

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Μακαρόνια 250 gr

Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Χυμός (ατομική μερίδα)
8.

Δευτέρα

Μακαρόνια 250 gr

Κρουασάν 75 - 85 gr

με κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Τσάι (μερίδα)
9.

Τρίτη

Αραβική πίτα 60gr - 70gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Σπανακόρυζο 300 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
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Πουρές 300gr με κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Ομελέτα (3 αβγά κατ’ άτομο) με
Πατάτες 150 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
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/Α

ΗΜΕΡΑ

ΠΡΩΙΝΟ

ΓΕΥΜΑ

Χυμός (ατομική μερίδα)
10.

Τετάρτη

Μακαρόνια 250 gr

Αρτίδιο φρέσκο 100 gr

με κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Τσάι (μερίδα)
11.

Πέμπτη

Αραβική πίτα 60gr - 70gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

12.

ΔΕΙΠΝΟ
Αρακάς με πατάτες 300 gr (συνολικά)
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Κοτόπουλο 250 gr – 300 gr

Πατάτες Φούρνου 250 gr

Μακαρόνια 150 gr

Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Χυμός (ατομική μερίδα)
Παρασκευή

ΑΔΑ: ΨΜ1Υ6-Μ3Ν

Φακές 300 gr
Τυρί Φέτα 50 gr

Αρτίδιο φρέσκο 100 gr

Φασολάκια λαδερά με πατάτες 300 gr.
(συνολικά)
Ένα (1) φρούτο εποχής

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Ρύζι 150 gr με κόκκινη σάλτσα
Τσάι (μερίδα)
13.

Σάββατο

Φασολάδα 300 gr , Ελιές

Αραβική πίτα 60gr - 70gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Χυμός (ατομική μερίδα)

Πατάτες Φούρνου 250 gr
Μοσχάρι Κοκκινιστό 200-250 gr

14.

Κυριακή

Αρτίδιο φρέσκο 100 gr

Τυρί Φέτα 50 gr
Με Ρύζι 150gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Ένα (1) Φρούτο Εποχής
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Προσαρτημένο 2 στην ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/Ι»
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ (0-6 ΜΗΝΩΝ)

Α/Α

1

ΗΜΕΡΑ

ΟΛΕΣ ΤΙΣ
ΗΜΕΡΕΣ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

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

α. Με μέριμνα του αναδόχου να τοποθετηθεί
υποδομή για την παροχή του γάλακτος (κουτιά
συσκευασίας -βραστήρες) εντός του χώρου της
Υπηρεσίας.
β. Να τηρείται ποσότητα 100 φακελ. χαμομήλι σε
απόθεμα για τα βρέφη.
γ. Στο συσσίτιο περιλαμβάνεται και 2,5 λίτρα
εμφιαλωμένο νερό ανά άτομο.
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Προσαρτημένο 3 στην ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/Ι»
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ (6-12 ΜΗΝΩΝ)
ΠΡΩΙΝΟ

ΓΕΥΜΑ

ΔΕΙΠΝΟ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ
α. Το γεύμα και το δείπνο να
συνοδεύεται από 2 αραβικές πίτες 60
gr - 70 gr έκαστη.
β. Το φρούτο εποχής θα πρέπει να
είναι 100-120 gr

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

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

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

γ. Κατά τις ημέρες πρόβλεψης
ομελέτας σε γεύμα/ δείπνο, να
αλέθεται το έτερο γεύμα της ίδιας
ημέρας.
δ. Όλες οι ποσότητες υπολογίζονται
στο μισό
ε. Ημερήσιο σιτηρέσιο είναι περίπου
1300 (+/-100Kcal).
στ. Στο συσσίτιο περιλαμβάνεται και
2,5 λίτρα εμφιαλωμένο νερό ανά
άτομο.
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Προσαρτημένο 4 στην ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/Ι»
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (1-12 ΕΤΩΝ)

Α/Α

ΗΜΕΡΑ

ΠΡΩΙΝΟ

ΓΕΥΜΑ

ΔΕΙΠΝΟ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Πατάτες Φούρνου 250 gr

1

Δευτέρα

Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος

Μακαρόνια 250 gr με κόκκινη
σάλτσα

Κρουασάν 75 - 85 gr

Τυρί Φέτα 50 gr

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

Ατομικός χυμός 250 ml

Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

α. Το γεύμα και το δείπνο να
συνοδεύεται από 2 αραβικές πίτες
60 gr - 70 gr έκαστη.

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος

β. Το φρούτο εποχής θα πρέπει να
είναι 100-120 gr.
γ. Οι ελιές είναι 20-30 gr

Αρακάς με πατάτες 300 gr (συνολικά)

2

3

Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος

Φακόρυζο 300 gr

Αραβική πίτα 60gr-70gr
Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

Ατομικός χυμός 250 ml

Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος

Κοτόπουλο 250-300gr

Μακαρόνια 250 gr με κόκκινη σάλτσα

με Ρύζι 100gr

Τυρί Φέτα 50 gr

Τυρί Φέτα 50 gr

Τρίτη

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

Τυρί Φέτα 50 gr
ε. Ημερήσιο σιτηρέσιο είναι 2400
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
(+/- 100Kcal) θερμίδων
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος

στ. Στο συσσίτιο περιλαμβάνεται και
2,5 λίτρα εμφιαλωμένο νερό ανά
άτομο.
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Α/Α

ΗΜΕΡΑ

ΠΡΩΙΝΟ

ΓΕΥΜΑ

ΔΕΙΠΝΟ

Αρτίδιο φρέσκο 100 gr

Ατομικός χυμός 250 ml

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος
4.

Πέμπτη

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος

Πουρές 300 gr με κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Αραβική πίτα 60gr-70gr
Ατομικός χυμός 250 ml
Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

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

Παρασκευή

ΑΔΑ: ΨΜ1Υ6-Μ3Ν

Φασολάκια λαδερά με πατάτες 300
gr. (συνολικά)

Ομελέτα (3 αβγά κατ’ άτομο) με
Πατάτες 150 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος

Πατάτες Φούρνου 250 gr
Τυρί Φέτα 50 gr

Τυρί φέτα 50 gr
Αρτίδιο φρέσκο 100 gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Ατομικός χυμός 250 ml

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

6.

Σάββατ
ο

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος
Φασολάδα 300 gr , Ελιές

Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος

Ατομικός χυμός 250 ml
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Ρύζι 250 gr με κόκκινη σάλτσα
Τυρί φέτα 50 gr
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Α/Α

ΗΜΕΡΑ

ΠΡΩΙΝΟ

ΓΕΥΜΑ

Αραβική πίτα 60gr-70gr

7.

Κυριακ
ή

Αρτίδιο φρέσκο 100 gr

ΔΕΙΠΝΟ
Ένα (1) Φρούτο Εποχής Γάλα
εβαπορέ 240 ml 1,5% περιεκτικότητα
σε λίπος

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος

ΑΔΑ: ΨΜ1Υ6-Μ3Ν

Ομελέτα (3 αβγά κατ’ άτομο) με
Πατάτες 150 gr
Μοσχάρι 150 gr με
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Μακαρόνια 250 gr
Ατομικός χυμός 250 ml

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής
2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος
8.

Δευτέρα

Μακαρόνια 250 gr

Πουρές 300gr με κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr

με κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Ατομικός χυμός 250 ml

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος

Κρουασάν 75 - 85 gr
Ένα (1) Φρούτο
Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος

9.

Τρίτη
Αραβική πίτα 60gr-70gr
Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

Σπανακόρυζο 300 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ατομικός χυμός 250 ml

Ομελέτα (3 αβγά κατ’ άτομο) με
Πατάτες 150 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος
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Α/Α

10.

ΗΜΕΡΑ

Τετάρτη

ΑΔΑ: ΨΜ1Υ6-Μ3Ν

ΠΡΩΙΝΟ

ΓΕΥΜΑ

ΔΕΙΠΝΟ

Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος

Μακαρόνια 250 gr

Αρακάς με πατάτες 300 gr (συνολικά)

με κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr

Ένα (1) Φρούτο Εποχής

Αρτίδιο φρέσκο 100 gr
Ατομικός χυμός 250 ml

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής
Πατάτες Φούρνου 250 gr
Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος
11.

Πέμπτη

Αραβική πίτα 60gr-70gr

Κοτόπουλο 250 gr – 300 gr
Μακαρόνια 150 gr
Ατομικός χυμός 250 ml

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

12.

Παρασκευή

Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος

Φακές 300 gr
Τυρί Φέτα 50 gr

Αρτίδιο φρέσκο 100 gr

Ατομικός χυμός 250 ml

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής

13.

Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος

Φασολάκια λαδερά με πατάτες 300 gr.
(συνολικά)
Ένα (1) φρούτο εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος

Φασολάδα 300 gr , Ελιές

Ρύζι 150 gr με κόκκινη σάλτσα

Ατομικός χυμός 250 ml

Τυρί Φέτα 50 gr

Σάββατο
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Α/Α

ΗΜΕΡΑ

ΠΡΩΙΝΟ

ΓΕΥΜΑ

Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος

ΑΔΑ: ΨΜ1Υ6-Μ3Ν

ΔΕΙΠΝΟ
Ένα (1) Φρούτο Εποχής
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5%
περιεκτικότητα σε λίπος

Αραβική πίτα 60gr-70gr
Ένα (1) Φρούτο
Εποχής
Πατάτες Φούρνου 250 gr

14.

Κυριακή

Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος
Αρτίδιο φρέσκο 100 gr

Μοσχάρι Κοκκινιστό 200-250 gr
Με Ρύζι 150gr
Ατομικός χυμός 250 ml

Ένα (1) Φρούτο
Εποχής
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ΑΔΑ: ΨΜ1Υ6-Μ3Ν

Προσαρτημένο 5 στην ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/Ι»
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ

Α/Α

ΗΜΕΡΑ

ΠΡΩΙΝΟ

ΓΕΥΜΑ

ΔΕΙΠΝΟ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

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

α. Tο δείπνο να συνοδεύεται από 2
αραβικές πίτες 60 gr - 70 gr έκαστη
β. Οι ελιές είναι 20-30 gr

1η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

1

Δευτέρα

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

Τυρί Φέτα 50 gr
1 αραβική πίτα 60 gr 70 gr.

2

Τρίτη

Μακαρόνια 250 gr με κόκκινη
σάλτσα

Γάλα εβαπορέ 240 ml
1,5% περιεκτικότητα σε
λίπος

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

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr
Φακόρυζο 300 gr

δ. Ημερήσιο σιτηρέσιο είναι 1800
Αρακάς με πατάτες 300 gr (συνολικά)

Τυρί Φέτα 50 gr

(+/- 100Kcal)
Τυρί Φέτα 50 gr

3

Τετάρτη

Αρτίδιο ολικής 100 gr

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr

Γάλα εβαπορέ 240
ml
1,5%
περιεκτικότητα σε

Κοτόπουλο 250-300gr

ε. Στο συσσίτιο περιλαμβάνεται και
2,5 λίτρα εμφιαλωμένο νερό ανά
άτομο.
Μακαρόνια 250 gr με κόκκινη σάλτσα

με Ρύζι 100gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr
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ΗΜΕΡΑ

ΠΡΩΙΝΟ

ΓΕΥΜΑ

ΑΔΑ: ΨΜ1Υ6-Μ3Ν

ΔΕΙΠΝΟ

λίπος, 1 αραβική
πίτα 60 gr - 70 gr.

4.

Πέμπτη

Γάλα εβαπορέ 240
ml
1,5%
περιεκτικότητα σε
λίπος,
Αρτίδιο ολικής 100
gr

5.

6.

7.

Παρασκευή

Γάλα εβαπορέ 240
ml
1,5%
περιεκτικότητα σε
λίπος, 1 αραβική
πίτα 60 gr - 70 gr.

Γάλα εβαπορέ 240
ml
1,5%
Σάββατ περιεκτικότητα σε
λίπος,
ο
Αρτίδιο ολικής 100
gr
Κυριακ
ή

Γάλα εβαπορέ 240
ml
1,5%
περιεκτικότητα σε
λίπος1
αραβική
πίτα 60 gr - 70 gr.

Πουρές 300 gr με κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr

Πατάτες Φούρνου 250 gr
Τυρί Φέτα 50 gr

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr

Φασολάκια λαδερά με πατάτες 300
gr. (συνολικά)
Τυρί φέτα 50 gr ,

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

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr

Φασολάδα 300 gr , Ελιές
Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr

Ρύζι 250 gr με κόκκινη σάλτσα
Τυρί φέτα 50 gr

Μοσχάρι 150 gr με

Πατάτες Φούρνου 250 gr

Μακαρόνια 250 gr

Τυρί Φέτα 50 gr

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr
2η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
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Α/Α

8.

9.

10.

11.

12.

ΗΜΕΡΑ

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

ΠΡΩΙΝΟ

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

ΓΕΥΜΑ

με κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr

Γάλα εβαπορέ 240
ml
1,5%
περιεκτικότητα σε
λίπος, 1 αραβική
πίτα 60 gr - 70 gr.

Σπανακόρυζο 300 gr
Τυρί Φέτα 50 gr

Πουρές 300gr με κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr

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

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr

Μακαρόνια 250 gr
με κόκκινη σάλτσα
Τυρί Φέτα 50 gr

Αρτίδιο ολικής 100
gr

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr

Γάλα εβαπορέ 240
ml
1,5%
περιεκτικότητα σε
λίπος, 1 αραβική
πίτα 60 gr - 70 gr.

Κοτόπουλο 250 gr – 300 gr

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

ΔΕΙΠΝΟ

Μακαρόνια 250 gr

Αρτίδιο ολικής 100
gr.

Γάλα εβαπορέ 240
ml
1,5%
περιεκτικότητα σε
λίπος

ΑΔΑ: ΨΜ1Υ6-Μ3Ν

Αρακάς με πατάτες 300 gr (συνολικά)

Πατάτες Φούρνου 250 gr
Μακαρόνια 150 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr
Φακές 300 gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr
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Α/Α

ΗΜΕΡΑ

ΠΡΩΙΝΟ

ΑΔΑ: ΨΜ1Υ6-Μ3Ν

ΓΕΥΜΑ

ΔΕΙΠΝΟ

Φασολάδα 300 gr , Ελιές

Ρύζι 150 gr με κόκκινη σάλτσα

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr

Τυρί Φέτα 50 gr

Αρτίδιο ολικής 100
gr.

13.

14.

Σάββατο

Κυριακή

Γάλα εβαπορέ 240
ml
1,5%
περιεκτικότητα σε
λίπος, 1 αραβική
πίτα 60 gr - 70 gr.
Γάλα εβαπορέ 240
ml
1,5%
περιεκτικότητα σε
λίπος,
Αρτίδιο ολικής 100
gr.

Μοσχάρι Κοκκινιστό 200-250 gr
Πατάτες Φούρνου 250 gr
Με Ρύζι 150gr
Τυρί Φέτα 50 gr
Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr
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ΑΔΑ: ΨΜ1Υ6-Μ3Ν

Προσαρτημένο 6 στην ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/Ι»
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΩΙΝΟ

ΓΕΥΜΑ

ΔΕΙΠΝΟ

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

α. Το γεύμα και το δείπνο να συνοδεύεται
από 2 αραβικές πίτες 60 gr - 70 gr έκαστη
Όμοιο με το γενικό συσσίτιο, με
προσθήκη γάλακτος εβαπορέ
240
ml
πλήρες
3,5%
περιεκτικότητα σε λίπος σε
κάθε γεύμα

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

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

β. Το φρούτο εποχής θα πρέπει να είναι 100120 gr
γ. Ημερήσιο σιτηρέσιο είναι περίπου 2600
(+/-100Kcal.
δ. Στο συσσίτιο περιλαμβάνεται και 2,5 λίτρα
εμφιαλωμένο νερό ανά άτομο.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 4.3 (Όροι εκτέλεσης της σύμβασης) και στο σχέδιο
σύμβασης του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Σχέδιο Σύμβασης, της παρούσας πρόσκλησης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
1.
Η αναθέτουσα αρχή συνέταξε το επισυναπτόμενο στο παρόν ΕΕΕΣ
με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus ESPDint
(https://espdint.eprocurement.gov.gr/),
που
προσφέρει
τη
δυνατότητα
ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και για τους οικονομικούς φορείς.
2.
Το σχετικό πρότυπου ΕΕΕΣ επισυνάπτεται στον παρόν Παράρτημα,
σε μορφή αρχείου τύπου PDF και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης.
3.
Για την συμπλήρωση και υποβολή του ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας
ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:
α.
Να
μεταβεί
https://espdint.eprocurement.gov.gr/.

στην

ιστοσελίδα:

β.
Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Δημιουργία νέου
ΕΕΕΣ» και να συμπληρώσει και επιλέξει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που
έχουν καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και τα πεδία με την
ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην
παρούσα πρότυπο.
δ.
Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη
μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση του με χρήση κάποιου προγράμματος
εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να
εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία
εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε
πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε
περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε
φυλλομετρητή.
ε.

Υπογράφει το αρχείο .pdf που εκτύπωσε.

στ.
Υποβάλλει αυτό το εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αρχείο του
ΕΕΕΣ με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
ΕΝΤΥΠΟ TEXNIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ)

Τόπος, …….. Ημερομηνία ………………..
Α.

ΔΗΛΩΣΗ

Ο / Οι υπογράφων /-οντες ενεργούν /-ντες ως νόμιμος /-οι εκπρόσωπος /-οι
της /των Εταιρείας /-ιών:

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ
.

1.
Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες μας, προκειμένου να διαμορφώσει /-ουν την
Τεχνική Προσφορά της / τους για την υλοποίηση της σύναψης σύμβασης παροχής
υπηρεσιών σίτισης συνολικής χρονικής διάρκειας ……… (Συμπληρώνεται ανάλογα) ημέρων για τους πρόσφυγες και μετανάστες του/των Κέντρων Υποδοχής και
Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ) ……… (Συμπληρώνεται ανάλογα) , μελέτησε /-αν με προσοχή και
έλαβε /-αν υπόψη τους:
•
Την υπ’ αριθ ..……………….., Πρόσκληση με όλα τα σχετικά Παραρτήματά και τις Προσθήκες της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων
της σύμβασης και της εν λόγω διαδικασίας σύναψης.
•

Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισμό

αυτό.
2.
Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας έλαβε /-αν γνώση των όρων των προς
παράδοση υπηρεσιών και των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται και αναλύονται στην Πρόσκληση και τους αποδέχεται ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο σύνολό
τους.
3.
Ότι η προσφορά μας περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά,
βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών
βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο τεύχος της
πρόσκλησης και τα Παραρτήματά του.
4.
Προτίθεμαι να αναθέσω το τμήμα …….. της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε ……… (προαιρετικό).
5.

Ο προμηθευτής ορίζει ως υπεύθυνο παροχής υπηρεσίας:

1.
Κύριο, τον ………………………….. (ονοματεπώνυμο, καθήκοντα
/ θέση στην εταιρεία, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας).
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2.
Αναπληρωματικό τον
………………………….. (ονοματεπώνυμο, καθήκοντα / θέση στην εταιρεία, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο
επικοινωνίας),
ο οποίος πρέπει αφενός να επιβλέπει την ορθή εξέλιξη της
υλοποίησης της σύμβασης, αφετέρου να έρχεται σε επαφή με τα αρμόδια όργανα της
Υπηρεσίας για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει. Ο υπεύθυνος «Παροχής
Υπηρεσίας» ή ο αναπληρωματικός θα πρέπει να είναι παρών στο χώρο παράθεσης
συσσιτίου κατ’ ελάχιστον σύμφωνα με το ωράριο που αναφέρεται στην παρ. 2.10 των
τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας.
Β.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις που
αφορούν στην παρασκευή των γευμάτων, στην μεταφορά και παράθεση αυτών στους
συγκεκριμένους χώρους παράθεσης στις περιοχές ενδιαφέροντος και στην αποκομιδή
των απορριμμάτων (ως αποτέλεσμα της διανομής του συσσιτίου), καθώς επίσης και
την τήρηση όλων των προθεσμιών, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.
Γ.

ΥΠΟΒΟΛΗ
Σας υποβάλλουμε:

•
Τεχνικά εγχειρίδια/prospectus, τεχνική περιγραφή ή τυχόν άλλο αρχείο
τεκμηρίωσης.
•
Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναφέρεται η χρησιμοποιούμενη
μέθοδος παρασκευής, συντήρησης και διανομής των γευμάτων, με επισυναπτόμενη
αλληλογραφία (κατά την κρίση του) ή σχετική παραπομπή, προκειμένου η αρμόδια
επιτροπή της Υπηρεσίας να προβεί σε σχετικό έλεγχο κάλυψης των απαιτήσεων
υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία επί του
συγκεκριμένου αντικειμένου της συμβάσεως
•
Nα υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι
δεν θα χρησιμοποιήσει (άμεσα ή έμμεσα) αντιπροσώπους μόνιμους στην εφεδρεία
Αξιωματικούς ή μόνιμους αποστράτους Αξιωματικούς για τους οποίους δεν έχει
παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους, βάσει του άρθρου 66 του ΝΔ 1400/73
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Ο
υπογράφων
ενεργούν
εταιρείας: …………………………….

ως

νόμιμος

εκπρόσωπος

της

ΔΗΛΩΝΩ:
1.
Ότι η εταιρεία μας, προκειμένου να διαμορφώσει την οικονομική προσφορά για την υλοποίηση της σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης
συνολικής χρονικής διάρκειας ……… (Συμπληρώνεται ανάλογα) ημέρων για τους πρόσφυγες και μετανάστες του/των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ) ………
(Συμπληρώνεται ανάλογα), μελέτησε με προσοχή και έλαβαν υπόψη:
α.
Την υπ’ αρίθμ…………. Πρόσκληση, με όλα τα σχετικά Παραρτήματά και τις Προσθήκες της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων της
σύμβασης και της εν λόγω διαδικασίας σύναψης.
β.

Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισμό

αυτό.
2.
Ότι η εταιρεία μας έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύμβασης και των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται και αναλύονται
στην πρόσκληση και τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα στο σύνολό τους.
3.
Ότι η εταιρεία μας, υποβάλει προσφορά, η οποία ανέρχεται στο ποσό
που αναλύεται στον παρακάτω πίνακα:
ΠΕΡΙΟΧΗ Κ.Υ.Τ. ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

4.

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΔΑΣ
ΣΙΤΙΣΗΣ (€)
(άνευ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΤΟΜΩΝ
(ΜΕΡΙΔΩΝ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνονται:
α.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις ποσοστού 4,23068 %.

β.
Κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για
την παράδοση των συμβατικών υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
γ.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι δεσμευτικές για τον υποψήφιο ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται μέχρι την
ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης.
5.
Η διάρκεια ισχύος της προσφοράς είναι τριάντα (30) ημέρες, από την
επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμό (όπως ορίζεται στο άρθρο 2.4.6 της
παρούσας πρόσκλησης).
Ο/ΟI
ΔΗΛΩΝ/ΟΥΝΤΕΣ
Υπογραφή
και
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ/ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ/ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Εκδότης:
(Πλήρης
επωνυμία
του
φορέα
έκδοσης
της
26
εγγύησης ) ……………………………………………………………………………………
……………..
Ημερομηνία έκδοσης27: ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής28) ...................................................... /
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής29) ..............................................................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθ.30: ………………….. ποσού ………………………….…….
ευρώ31.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως μέχρι του ποσού των
ευρώ………………………………………….…………...32
υπέρ του:
(i)
[σε
περίπτωση
φυσικού
πατρώνυμο)
.................................,
Διεύθυνση: ...................………….., ή

προσώπου]
(ονοματεπώνυμο,
ΑΦΜ:
.........................
και

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου] (πλήρη επωνυμία) .……........................,
ΑΦΜ: .......................... και Διεύθυνση: ......................………………………………….. ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας] των φυσικών/νομικών προσώπων:
α) (πλήρη επωνυμία) ......................, ΑΦΜ: ...................... και Διεύθυνση: ...................
β) (πλήρη επωνυμία) ......................, ΑΦΜ: ...................... και Διεύθυνση: ...................
γ) (πλήρη επωνυμία) ......................, ΑΦΜ: ........................ και Διεύθυνση:..................
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη/την συμμετοχή/καλή εκτέλεση /για τη λήψη προκαταβολής της υπ’ αριθ.33 .....
πρόσκλησης/σύμβασης
«(τίτλος
πρόσκλησης/
34
σύμβασης )……………………………………..», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών……………….........................
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
Αναγράφεται ο φορέας έκδοσης της εγγυητικής σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν.4412/16.
Αναγράφεται η ημερομηνία έκδοσης της εγγυητικής σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/16.
28 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
29 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
30 Αναγράφεται ο αριθμός της εγγυητικής σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/16.
31 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.
32 Όπως ανωτέρω υποσημείωση.
33 Αναγράφεται ο αριθμός της πρόσκλησης ή σύμβασης σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 72 του Ν.4412/16.
34 Αναγράφεται ο τίτλος της πρόσκλησης ή σύμβασης.
26
27
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βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την35 ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα
έγγραφα της σύμβασης)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική
υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων
που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε36.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

35
36

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη πρόσκληση.
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην
Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης
δήλωσης στην εγγυητική επιστολή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Σχέδιο Σύμβασης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
………………………...

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο 04/2021
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΣΙΤΙΣΗΣ ……………………………………
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: …………………………
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ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ….. /……..
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο :

Γενικοί Όροι

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - ΟΡΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΗΘΗΣΗΣ
Άρθρο 2ο :
Άρθρο 3ο :

Διάρκεια Σύμβασης
Παρακολούθηση Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 4ο :
Άρθρο 5ο :
Άρθρο 6ο :

Περιγραφή -Τιμή Αντικειμένου - Κρατήσεις
Πληρωμή – Δικαιολογητικά
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης/Προκαταβολής
της Σύμβασης

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ - ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 7ο :

Τεχνικές Προδιαγραφές

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ - ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Άρθρο 8ο :
Άρθρο 9ο :
Άρθρο 10ο :

Παράδοση - Παραλαβή Αντικειμένου
Σύμβασης
Δείγματα - Δειγματοληψία - Εργαστηριακές
εξετάσεις
Απόρριψη Παραδοτέου - Αντικατάσταση

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 11ο :

Κήρυξη Αναδόχου Εκπτώτου - Κυρώσεις

Άρθρο 12ο :

Υποχρεώσεις Αναδόχου – Όροι Εκτέλεσης
της Σύμβασης

Άρθρο 13ο :

Υπεργολαβία

Άρθρο 14ο :

Διοικητικές Προσφυγές κατά τη Διαδικασία
Εκτέλεσης της Σύμβασης

Άρθρο 15ο :

Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη Διάρκεια

Άρθρο 16ο :

Εχεμύθεια

Άρθρο 17ο :

Δικαίωμα
Σύμβασης

Άρθρο 18ο :

Ολοκλήρωση Εκτέλεσης της Σύμβασης

Άρθρο 19ο :

Συναντήσεις-Αναφορές-Επικοινωνία

Γενικά
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
…………………………………...
ΤΗΛ. : ………………………….

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ………./…….
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ……………… € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ……………… € (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Παροχή Υπηρεσιών ….…………………
1.
Στ… …………… σήμερα …………………… στα Γραφεία τ... …………….
οι υπογεγραμμένοι: ……………………………………… …………….. της …………., ως
εκπρόσωπος
τ…
………..,
σύμφωνα
με
την
υπ’
αριθ.
Φ.……/……./………../…………/………..
(ΑΔΑ…….…….
και
AΔΑΜ: ……….……………..) κατακυρωτική απόφαση του διαγωνισμού με αριθμό
πρόσκλησης…./….. για τη σύναψη σύμβασης υπηρεσιών σίτισης ……………… και η
εταιρεία «……………………………............» με ΑΦΜ: …………, ΔΟΥ: …………. που
εκπροσωπείται
από
τ…
…………………………………………
………
με
Α.Δ.Τ: ……………, Οδός: ………………, αριθ.: .., ………… Τηλ.: ……………… και
FAX.: ……………, e-mail:………… συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν, ο πρώτος των
συμβαλλομένων, με την εκτεθείσα ιδιότητά του, την ανάθεση στο δεύτερο, καλούμενο
στο εξής «Ανάδοχο», την παροχή των υπηρεσιών όπως αναφέρονται λεπτομερώς στο
άρθρο 4 και στο Παράρτημα «Α» της παρούσας σύμβασης.
2.
Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι συμφωνούν και κάνουν αμοιβαία αποδεκτά
τα διαλαμβανόμενα στα επόμενα άρθρα.
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 1ο
Γενικοί Όροι

1.
Ο ανάδοχος δε δύναται να μεταβιβάσει το σύνολο ή μέρος των
δικαιωμάτων της παρούσας σύμβασης, ή το σύνολο ή μέρος των υποχρεώσεων που
απορρέουν από αυτήν, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς την
προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής.
2.
Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την
εφαρμογή της παρούσας σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο
ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με
τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. Ειδικότερα και
όσον αφορά στην περίπτωση των παραδοθέντων υπηρεσιών, κατά την διαδικασία
παραλαβής αυτών, οι διαφορές επιλύονται σύμφωνα με τα κατ’ αναλογία
καθοριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και τους όρους της παρούσας.
3.
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 2 θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ' ύλη αρμόδια ελληνικά
δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
4.

Κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης εφαρμόζονται:
α.

Οι διατάξεις του Ν.4412/2016,

β.
Οι όροι της πρόσκλησης του διαγωνισμού και της παρούσας
σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και των παραρτημάτων τους και
γ.

Συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

5.
Η Υπηρεσία δεν αναλαμβάνει υποχρέωση για τυχόν μέτρα και αυξήσεις
των πάσης φύσεως δαπανών, φόρων, τελών κ.λ.π που λαμβάνονται από
οποιαδήποτε Αρχή και δεν ευθύνεται ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε επίδραση επί της
ποιότητας, τιμής και χρόνου παράδοσης των παραδιδόμενων ειδών, πλήν της τυχόν
αύξησης του ΦΠΑ.
6.
Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Φορέα 1.011.701.00.000.00,
τον ΑΛΕ 2410989899, σύμφωνα με την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του άρθρου
1.2.2 της παρούσας πρόσκλησης.
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΟΡΟΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Άρθρο 2ο
Διάρκεια Σύμβασης
Η ισχύς της σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία υπογραφή της και
διαρκεί …. ημέρες.
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Άρθρο 3ο
Παρακολούθηση Σύμβασης

1.
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα
διενεργηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης που συγκροτείται επίσης με
απόφαση της ΑΑ η οποία και θα εισηγείται στην ΑΑ για όλα τα ζητήματα που αφορούν
στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης
των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου
132 του ν. 4412/2016.
2.
Σημειώνεται ότι η επιτροπή παρακολούθησης (της παρ. 6.1.1 της
παρούσας πρόσκλησης) είναι διαφορετική από την επιτροπή παραλαβής της παρ
6.3.1. Δύναται όμως η επιτροπή παρακολούθησης να αποτελείται από τα ίδια
άτομα, εν όλω ή εν μέρει, που απαρτίζουν την επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στο εδάφιο 3, της παρ. 11, του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.
3.
Η αναθέτουσα αρχή, με απόφασή της να ορίσει για την παρακολούθηση
της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την
ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή
των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται
επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση
ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
4.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης
του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου
με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη
σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που
αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
5.
Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από
τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του
αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό
και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση
της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που
μπορεί να σημειώσει/ουν επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της
σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι
εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο
ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της
σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 4ο
Περιγραφή – Τιμή Αντικειμένου – Κρατήσεις
1.
Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών
σίτισης ………………… , σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας ως
το Παράρτημα «Α» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης,
με το ακόλουθο τίμημα:
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ΠΕΡΙΟΧΗ Κ.Υ.Τ. ΔΟΜΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2.

ΤΙΜΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΜΕΡΙΔΑΣ
ΣΙΤΙΣΗΣ (€)
(άνευ ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΤΟΜΩΝ
(ΜΕΡΙΔΩΝ)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ (€)

Στις παραπάνω τιμές περιλαμβάνονται:
α.

Οι βαρύνουσες τον ανάδοχο κρατήσεις ποσοστού 4,23068 %.

β.
Κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για
παράδοση των συμβατικών υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται
στη σύμβαση.
3.
Οι παραπάνω τιμές είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο και δεν
αναπροσαρμόζονται μέχρι την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης.
4.
Κατά την εξόφληση του αναδόχου θα γίνει παρακράτηση φόρου
εισοδήματος σε ποσοστό 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των παραδοθέντων
υπηρεσιών (της συμβατικής αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και των
κρατήσεων του άρθρου 5.1.6 της οικείας πρόσκλησης).
Άρθρο 5ο
Πληρωμή – Δικαιολογητικά
1.
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία του
ΥΠΕΘΑ στον αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) του αναδόχου, στο 100 % του συμβατικού
τμήματος που παραλήφθηκε σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 6.3 της
παρούσας πρόσκλησης και το αργότερο σε τριάντα (60) ημέρες από την ημερομηνία
παραλαβής των δικαιολογητικών του αναδόχου, όπως αναφέρονται στην παρ. 5.1.2
της παρούσας, από την αναθέτουσα αρχή (οφειλέτη). Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στην ακόλουθη παράγραφο 5.1.2 της παρούσας πρόσκλησης και
για τη συγκεκριμένη συμβατική αξία, υφίστανται οι παρακάτω δυνατότητες:
α.

Χωρίς την λήψη προκαταβολής:

Στο 100% της συμβατικής αξίας, μετά την οριστική παραλαβή των
υλικών. Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών
παραδόσεων.
β.

Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής :

(1)
Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50 %
της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α, με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία
θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του
ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο
72 §1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1 της παρούσας και την καταβολή του
υπολοίπου μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Ο εν λόγω τρόπος
πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων.
(2)

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη.

(3)
Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της
εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την
ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής.
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(3)
Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του
επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει
κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες
μονάδες το οποίο θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της
χορηγηθείσας προκαταβολής.
2.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των
νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του
άρθρου 200 παρ. 5 του ν.4412/2016, όπως παρακάτω:
α.
Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η
πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219 του
ν.4412/2016 και τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 6.3 της παρούσας πρόσκλησης.
β.

Τιμολόγιο του αναδόχου.

γ.
Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής
Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
δ.

Βεβαίωση του αριθμού ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του

Αναδόχου.
3.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο
δικαιολογητικό.
4.
Η είσπραξη τυχόν απαιτήσεων πάσης φύσεως του Δημοσίου από την
σύμβαση, γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης
ή με βάση της διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
5.
Η εξόφληση στο 100 % θα γίνεται υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει
περίπτωση παραλαβής των υπηρεσιών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής ποινικών
ρητρών εις βάρος του αναδόχου.
6.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,
για την παράδοση των συμβατικών υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
Υπέρ ΜΤΣ

4,00%

Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ

0,07%

Υπέρ Α.Ε.Π.Π.

0,06%

Χαρτόσημο

0,0839%

ΟΓΑ 20% επί
Χαρτοσήμου

0,01678%

ΣΥΝΟΛΟ

4,23068%

7.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη
νομοθεσία, άρθρο 64 του ν.4172/2013 (Α΄167), παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε
ποσοστό 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των παραληφθέντων υλικών (της
συμβατικής αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και των κρατήσεων του
άρθρου 5.1.6).
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8.
Επισημαίνεται ότι η παρούσα σύμβαση επιβαρύνεται με ΦΠΑ και
κρατήσεις, με την επιφύλαξη των καθοριζομένων στο 1.4.46 της παρούσας.
Άρθρο 6ο
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης/Προκαταβολής της Σύμβασης
1.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης ο ανάδοχος
κατέθεσε την υπ’ αριθ. …………………/…………….. εγγυητική επιστολή καλής
εκτέλεσης τ…. ……………………….. ποσού ………………………………………
(…………..,….€), η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) επί της
συνολικής αξίας του/των Τμήματος/άτων, όπως αυτά ορίζονται στου άρθρου 4.1.1 της
οικείας πρόσκλησης της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, αορίστου χρονικής ισχύος.
2.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς
διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της
αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
3.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, μετά την
οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η
επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων
και του εκπροθέσμου.
4.
Σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη
σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, από την επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 209 του ν.4412/16.
Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.
5.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των
όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.
6.
Στην περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, μεγαλύτερου ύψους από
αυτό που καλύπτεται με την εγγύηση καλής εκτέλεσης προσκομίζεται από τον ανάδοχο
εγγύησης προκαταβολής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 72 παρ. 4 του ν.
4412/2016 και 2.1.5 του παρόντος, που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της
εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλομένης προκαταβολής. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής μπορούν να χορηγούνται τμηματικά, σύμφωνα
με την παράγραφο 5.1 της παρούσας (τρόπος πληρωμής).
7.
Ο ανάδοχος, υποχρεούται να καταθέσει, εάν αιτηθεί τη χορήγηση προκαταβολής, εγγύηση προκαταβολής, πριν την τυχόν έκδοση του σχετικού εντάλματος
πληρωμής προκαταβολής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 5.1.1.2.1 της παρούσας.
7.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης και η εγγύηση προκαταβολής επιστρέφεται
στο σύνολό της, μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο
πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη
παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.
8.
Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης είναι αορίστου χρόνου.
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MΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 7ο
Τεχνικές Προδιαγραφές

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τις συμβατικές υπηρεσίες σύμφωνα με
τις Τεχνικές Προδιαγραφές, που έχουν τεθεί ως το Παράρτημα «Α» στην παρούσα
σύμβαση.
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Άρθρο 8ο
Παράδοση - Παραλαβή Αντικειμένου Σύμβασης
1.
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται
από την επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 και
11 του άρθρου 221 του ν.4412/16, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην παρ. 5 των
τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας πρόσκλησης.
2.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο
ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής:
α.
Είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον
καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου.
β.
Είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την
απόρριψη των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις
παραγράφους 3 και 4.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.
3.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα
παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται
πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή
παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.
4.
ακόλουθα:

Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα

α.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η
καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μπορεί να
εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με
έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή
παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων
υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
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β.
Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής απορρίπτονται οι παρεχόμενες
υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220 του
ν.4412/16.
5.
Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από
την ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει
εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις
της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.
6.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την
πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση
έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου
οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της
επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες
τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα
σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε
από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη
Άρθρο 9ο
Δείγματα - Δειγματοληψία - Εργαστηριακές εξετάσεις
1.
Η επιτροπή παραλαβής της παρ. 6.3.1, κατά την κρίση της και με την
παρουσία του αναδόχου ή του αντιπροσώπου του, υποχρεούται να λαμβάνει δείγματα
των προς κατανάλωση ειδών τα οποία θα προσκομίζονται στο στρατιωτικό κτηνιατρικό
εργαστήριο ή σε αντίστοιχο αναλυτικό εργαστήριο τροφίμων του δημοσίου (όταν δεν
υπάρχει στρατιωτικό), προς υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους:
α.
Μικροβιολογικό σε τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση
(σύμφωνα με τα κριτήρια ασφάλειας για τα τρόφιμα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
2073/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
Επίσης θα πραγματοποιηθούν και οι παρακάτω εξετάσεις, οι
οποίες δεν προβλέπονται από την Νομοθεσία αλλά απαιτούνται από την Υπηρεσία σε
τρόφιμα αρχικών παραλαβών (Κ/Ψ κρέατα), καθώς και σε είδη κυλικείου σύμφωνα με
τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ειδών Κυλικείου/ 7Η Έκδοση/ΓΕΣ/ΔΕΜ.
(1)

Stαphylococcus

(2)

E. coli : <10 cfu/g.

coagulase positive

: <100

cfu/g.
β.

Χημική ανάλυση

Παράμετροι και όρια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα
αναγραφόμενα επί της συσκευασίας.
γ.

Ιστολογική εξέταση
Σε κιμά, μπιφτέκια κ.λπ, παράμετροι και όρια σύμφωνα με την

ισχύουσα νομοθεσία και τα αναγραφόμενα επί της συσκευασίας.
2.
Ποιοτικός έλεγχος γίνεται με μακροσκοπική ή/και με εργαστηριακή εξέταση. Τα δείγματα που θα λαμβάνονται θα είναι δύο (2) από κάθε είδος συσσιτίου
(πρωινό, γεύμα και δείπνο) δυο (2) έως τρείς (3) φορές μηνιαίως, σύμφωνα με τα
καθοριζόμενα στο ΣΚ 422-10, με την άφιξη του προϊόντος στο εκάστοτε ΚΥΤ/Δομή
παρουσία του αναδόχου ή του νόμιμου εκπροσώπου του, ο οποίος προσυπογράφει
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το σχετικό δελτίο δειγματοληψίας. Σε περίπτωση μη ύπαρξης εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του, τα δείγματα λαμβάνονται παρουσία του μεταφορέα και ουδεμία
ένσταση γίνεται δεκτή. Τα δείγματα αποστέλλονται αρμοδίως για εργαστηριακές εξετάσεις και το κόστος τους θα βαρύνει τον ανάδοχο. Διευκρινίζεται ότι, δεν είναι
υποχρεωτική η ταυτόχρονη λήψη δειγμάτων ανά μερίδα, δηλ. είναι δυνατή η λήψη
δείγματος πρωινού την ημέρα Α, γεύματος (μεσημεριανού) την ημέρα Β, δείπνου την
ημέρα Γ, ή αντίστοιχος συνδυασμός ημερών και ειδών γευμάτων.
3.
Τα αποτελέσματα των δειγματοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα πρόσκληση.
4.
Σε περίπτωση που ποσότητα του εφοδίου κατά τον ποιοτικό έλεγχο θεωρηθεί μη αποδεκτή, θα αντικαθίσταται άμεσα από τον προμηθευτή χωρίς καμιά
επιβάρυνση της υπηρεσίας. Επιπλέον η Στρατιωτική Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα
της να επιβάλει και τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
5.
Σε περίπτωση μη προσκόμισης αυθημερόν των απορριφθέντων ποσοτήτων, παρέχεται το δικαίωμα στη Στρατιωτική Υπηρεσία, να προμηθευτεί τα
απορριφθέντα είδη από το ελεύθερο εμπόριο και η διαφορά της τιμής επιβαρύνει τον
Πάροχο Υπηρεσιών, ανεξαρτήτως τυχόν άλλων κυρώσεων.
6.

Έλεγχος κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου:

α.
Ο ανάδοχος και οι υπεργολάβοι αυτού (σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται) θα δέχεται /-ονται οποιονδήποτε έλεγχο στα συσσίτια / γεύματα
(βάρος, περιεκτικότητα, ποιοτικό έλεγχο, χημικό έλεγχο), ο οποίος θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή παραλαβής της παρ. 6.3.1, της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, παρουσία
(εφόσον είναι εφικτό κατά την κρίση της) υγειονομικού προσωπικού εκτός αν ήδη συμμετέχει υγειονομικό προσωπικό στην παραπάνω επιτροπή, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο 2ο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν.4412/16, η οποία θα
υποβάλλει εισηγήσεις – παρατηρήσεις στην αναθέτουσα αρχή.
β.
Η παραπάνω επιτροπή, θα ελέγχει και την καταλληλότητα / συμφωνία με τα αντίστοιχα πρότυπα / πιστοποιητικά των χώρων παρασκευής των
γευμάτων.
γ.
Επίσης, επιπλέον ο έλεγχος αποσκοπεί και στην εξακρίβωση της
ορθής λειτουργίας των χώρων παράθεσης (υγειονομικός έλεγχος τροφίμων), στην ασφάλεια από πλευράς υγιεινής των χώρων και των εγκαταστάσεων.
δ.
Η Στρατιωτική Υπηρεσία δύναται να προβαίνει σε υγειονομικό έλεγχο των εργαστηρίων – εγκαταστάσεων του αναδόχου, ώστε να διαπιστώνεται η
συμμόρφωσή του με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο άρθρο 4 των τεχνικών προδιαγραφών.
Άρθρο 10ο
Απόρριψη Παραδοτέου – Αντικατάσταση
1.
Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των
παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας,
με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των
υπηρεσιών ή /και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους
της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η
αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του
25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές
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ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.4 της
παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
2.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η
συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.
MΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο 11ο
Κήρυξη Αναδόχου Εκπτώτου – Κυρώσεις
1.
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας,
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που
απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν
συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με
την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
2.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία
περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί
αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία να είναι εντός 24ώρου.
Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί,
κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την άπρακτη
πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
3.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση,
επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω
κυρώσεις:
α.

Ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

β.
Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε, είτε από
ποσόν που δικαιούται να λάβει, είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με
κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την
ημερομηνία λήψης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης
κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο
από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το
ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας.
4.
Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη
λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που
χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση
της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή
εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
5.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α.
Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν
υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε
περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας [δηλ. σε
χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προθεσμίας των +60 λεπτών της
παρ. 5.12 και 5.15 των τεχνικών προδιαγραφών, ήτοι ½ ώρα και επομένως για
καθυστέρηση από 1 ώρα (60 λεπτά) έως και 1 ½ ώρας μετά την προθεσμία που ορίζει
το ωράριο παράθεσης των γευμάτων και λοιπών υπηρεσιών (αποκομιδής κλπ) ή του
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τυχόν τροποποιημένου και συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος μεταξύ του αναδόχου
και της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την παρ. 2.11.5 των τεχνικών
προδιαγραφών της παρούσας πρόσκλησης] επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.
β.
Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% της παραπάνω
τεθέντων προθεσμιών (από 1 ½ ώρα και μετά) επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς
ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα.
Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών
είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της
σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας
αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής
και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.
γ.
Τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή
εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων όπως αυτές προβλέπονται στις τεχνικές
προδιαγραφές (ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ι» της παρούσας πρόσκλησης].
δ.
Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν
μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν
αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως.
ε.
Οι καταστάσεις (μη εξαιρουμένων λοιπών σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία) και τα γεγονότα που συνιστούν παράβαση των όρων της σύμβασης
αποτελούν ενδεικτικά οι κατωτέρω περιπτώσεις:
(1)

Επαναλαμβανόμενης έλλειψης γευμάτων.

(2)
Άρνησης αντικατάστασης των γευμάτων τα οποία δεν
ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές κατόπιν μακροσκοπικής ή μικροσκοπικής
εξέτασης.
(3)
Επαναλαμβανόμενης απαίτησης της Αναθέτουσας Αρχής
για αντικατάσταση των γευμάτων λόγω ακαταλληλότητας, η οποία καταδεικνύει μη
συμμόρφωση του παρόχου υπηρεσιών.
(4)
Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεπόμενης καθαριότητος –
υγιεινής, τόσο κατά την παρασκευή, όσο και κατά τη συσκευασία, μεταφορά και
διάθεση των γευμάτων.
(5)
Μη συμμόρφωσης του πάροχου υπηρεσιών στην έγγραφη
υπόδειξη, η οποία καταδεικνύει μη τήρηση των υποχρεώσεών του κατά την υλοποίηση
του έργου.
(6)
Μη
τακτοποίησης
παρατηρήσεων
δευτερεύουσας
σημασίας, που θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τα γεύματα και για τις οποίες έχει ενημερωθεί
να επιλύσει εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
6.
Όσον αφορά στα προβληματικά σε ποιότητα προϊόντα και γεύματα, τα
οποία είναι επιβλαβή και ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία, ή είναι
ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών και της κείμενης Νομοθεσίας πλέον των ανωτέρω, γίνεται
παράλληλη ενημέρωση του ΕΦΕΤ.
7.
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την
αμοιβή του αναδόχου.
8.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το
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9.
Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι
(20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία,
να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα
αποδεικτικά στοιχεία.
Άρθρο 12ο
Υποχρεώσεις Αναδόχου – Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης
1.
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις
στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που
έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016.
2.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους
υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την
εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
3.
Οι διακινητές συσκευασμένων προϊόντων υποχρεούνται να διακινούν
προϊόντα των οποίων οι παραγωγοί υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης
και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρούν τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και
11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω
του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο
Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της
προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί
προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά
μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων
της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 7 του άρθρου 105 του
ν. 4412/2016. Ο αριθμός ΕΜΠΑ ................του υπόχρεου παραγωγού σύμφωνα με την
παρ.1 του 130 του Ν.4412 θα πρέπει είναι εν ισχύ καθ΄όλη την διάρκεια της σύμβασης.
Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της
παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.
4.
Δεν θα χρησιμοποιήσει (άμεσα ή έμμεσα) αντιπροσώπους μόνιμους
στην εφεδρεία Αξιωματικούς ή μόνιμους αποστράτους Αξιωματικούς για τους οποίους
δεν έχει παρέλθει πενταετία από την αποστρατεία τους, βάσει του άρθρου 66 του ΝΔ
1400/73. Σχετική Υπεύθυνη Δήλωση να κατατεθεί στο φάκελο της τεχνικής
προσφοράς.
5.
Ειδικότερα, προβλέπεται η παράδοση των υπηρεσιών, σύμφωνα με τις
αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.
6.
Ο πάροχος υπηρεσιών θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος
υπεύθυνος για οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από προσωπικό του, που θα
ασχοληθούν ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση με το έργο. Σε
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους
υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
7.
Ο πάροχος υπηρεσιών εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην
Προσφορά του προσωπικού, καθώς επίσης και των παρόχων υπηρεσιών του, που θα
διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις του έργου, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα
επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και
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τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν
προσώπων.
8.
Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα,
ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα
αντίθετο με το συμφέρον της αναθέτουσας αρχής.
9.
Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να ορίσει υπεύθυνο «Παροχής
Υπηρεσίας» και Αναπληρωματικό, ο οποίος πρέπει αφενός να επιβλέπει την ορθή
εξέλιξη της υλοποίησης της σύμβασης, αφετέρου να έρχεται σε επαφή με τα αρμόδια
όργανα της Υπηρεσίας για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει. Ο υπεύθυνος
«Παροχής Υπηρεσίας» ή ο αναπληρωματικός θα πρέπει να είναι παρών στο χώρο
παράθεσης συσσιτίου κατ’ ελάχιστον σύμφωνα με το ωράριο που αναφέρεται στην
παρ. 2.10 των τεχνικών προδιαγραφών της παρούσας.
10.
Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο
ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος
για κάθε ζημιά ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων των περιοχών που
θα παράσχει της υπηρεσίες σίτισης, του προσωπικού των περιοχών ή τρίτων και για
την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημιάς που είναι δυνατόν να προξενήσει
κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης των υπηρεσιών σίτισης από τον πάροχο υπηρεσιών
ή τους υπεργολάβους του εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε
ελάττωμα του εξοπλισμού του.
11.
Ο πάροχος υπηρεσιών σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου
της Σύμβασης, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε
θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε
αιτίας και αν προέρχεται.
12.
Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση
από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών σίτισης.
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων.
Από την εκτέλεση του της σύμβασης καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ της
Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του αναδόχου ή / και άλλων παρόχων
υπηρεσιών που ασχολείται με το έργο.
13.
Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικός υπεύθυνος (ποινικά και αστικά) για
κάθε ατύχημα που τυχόν θα συμβεί στο εισερχόμενο στα Στρατόπεδα προσωπικό του
και θα τηρεί την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων.
Επιπλέον, υποχρεούται να ενημερώσει το προσωπικό του ότι δεν θα έχει καμιά
εργασιακή, οικονομική, ασφαλιστική κλπ εξάρτηση από τη Στρατιωτική Υπηρεσία.
Άρθρο 13ο
Υπεργολαβία
1.
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και
ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε
υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
2.
Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης της σύμβασης τμημάτων της
σύμβασης σε υπεργολάβο χωρίς την έγκριση της ΑΑ.
3.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να
αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής,
Σελίδα 109

ΑΔΑ: ΨΜ1Υ6-Μ3Ν

21PROC008956810 2021-07-21

εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω
σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους
της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Στην περίπτωση
αυτή ο κύριος ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή τα αντίστοιχα
δικαιολογητικά (αποδεικτικά μέσα) του ιδίου ή του νέου υπεργολάβου, με αυτά που
είχαν προσκομισθεί από τον αρχικό, (προς αντικατάσταση) υπεργολάβο, σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της παρούσας πρόσκλησης, τα οποία θα αξιολογηθούν αρμοδίως (από
το γνωμοδοτικό όργανο), ώστε να γίνει αποδεκτή ή μη η ανωτέρω αντικατάσταση (από
το αποφαντικό όργανο).
4.
Ομοίως σε περίπτωση που ο κύριος ανάδοχος έχει στηριχθεί στις
ικανότητες του υπεργολάβου, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική
και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης και με
τον οποίο διακόπτεται η συνεργασία, υποβάλει τα αντίστοιχα δικαιολογητικά τα
οποία θα αξιολογηθούν αρμοδίως (γνωμοδοτικό όργανο), ώστε να γίνει αποδεκτή ή μη
η ανωτέρω αντικατάσταση (αποφαντικό όργανο).
5.
Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού για τους υπεργολάβους όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο
2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας.
6.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν.4412/2016.
Άρθρο 14ο
Διοικητικές Προσφυγές κατά τη Διαδικασία Εκτέλεσης της Σύμβασης
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του
κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου
– Κυρώσεις), 6.3 (Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης), 6.4 (Απόρριψη
παραδοτέων – Αντικατάσταση), καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί
τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση
της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του
προβλεπόμενου της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε
φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν
ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο
αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.
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Άρθρο 15ο

Τροποποίηση Σύμβασης κατά τη Διάρκεια
1.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να
απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της
Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016.
2.
Λόγω της ιδιαιτερότητας της φύσης των συμβάσεων σίτισης και της
συνεχούς μεταβλητότητας του αριθμού των δικαιούμενων της παροχής, εξαιτίας της
αυξομείωσης των μεταναστευτικών ροών, η σύμβαση δύναται να τροποποιείται με
παράταση της διάρκειά της για χρονικό διάστημα, που είναι ίσο ή μικρότερο του
50% του συμβατικού χρόνου, αποκλειστικά εντός της διατιθέμενης πίστωσης,
ώστε να μην υφίσταται μεταβολή του οικονομικού και κατ’ επέκταση του
συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ.
1ε και 4 του άρθρου 132 του ν.4412/2016.
3.
Δεν απαιτείται τροποποίηση της σύμβασης σε περίπτωση μεταβολής του
συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ).
Άρθρο 16ο
Εχεμύθεια
1.
Ο προμηθευτής, συμπεριλαμβανομένου και τυχόν υπεργολάβων, καθ'
όλη τη διάρκεια της σύμβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και
είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του
έργου που θα αναλάβει.
2.
Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του
προμηθευτή και τυχόν υπεργολάβων. Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να
χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον
αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί
κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από
τον προμηθευτή κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό
που αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων.
3.
Σε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος άρθρου (άρθρο 15),
η ΑΑ δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζημίας της.
Άρθρο 17ο
Δικαίωμα Μονομερούς Λύσης της Σύμβασης
1.
Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι
κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της,
εφόσον:
α.
Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια
της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης.
β.
Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε
σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παρ. 2.2.3.1 και 2.2.3.2 της
παρούσας και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.
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γ.
Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής
παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία
2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο
πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
Άρθρο 18ο
Ολοκλήρωση Εκτέλεσης της Σύμβασης
Η σύμβαση (αρχική συμπεριλαμβανομένου τυχόν τροποποίησης /-σεων)
θεωρείται ότι εκτελέστηκε λόγω της ιδιαιτερότητας της σύμβασης, δεδομένου του
ευμετάβλητου της ροής των εισερχομένων προσφύγων και μεταναστών, όταν
συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α.

Έχει παρέλθει η διάρκεια αυτής που έχει τεθεί στην πρόσκληση.

β.
Αναλώθηκε η συνολική συμβατική αξία της σύμβασης πριν τη λήξη της
συμβατικής διάρκειας.
γ.
Ολοκληρώθηκε η οριστική παραλαβή των συμβατικών υπηρεσιών στο
χώρο που ορίζεται στη παρούσα.
δ.
Αποπληρώθηκε η συνολική αξία της συμβάσεως, αφού προηγουμένως
επιβλήθηκαν ποινικές ρήτρες ή εκπτώσεις.
ε.
Εκπληρώθηκαν οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο
(2) συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα
προβλεπόμενα και εκδόθηκαν τελεσίδικες αποφάσεις επί επιβολής ποινικές ρητρών
ή εκπτώσεων ή επί διαδικασίας δικαστικής επίλυσης διαφορών.
Άρθρο 19ο
Συναντήσεις – Αναφορές - Επικοινωνία
1.
Ο ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή, μπορούν να οργανώνουν
συναντήσεις όταν θεωρηθεί απαραίτητο, με σκοπό τη συζήτηση οποιουδήποτε
θέματος προκύψει στα πλαίσια της εκτέλεσης της σύμβασης.
2.
Ο ανάδοχος ορίζει ως κύριο και αποκλειστικά σημείο συνδέσμου (Point
of Contact – PoC) τ…. ………………………….. τα πρόσωπα της παρ 9 του άρθρου
12 της παρούσας σύμβασης, ως υπεύθυνο διαχείρισης και ρύθμισης όλων των θεμάτων της παρούσας σύμβασης.
ΓΕΝΙΚΑ
1.

Άπαντες οι όροι της σύμβασης θεωρούνται ουσιώδης.

2.
Τα επισυναπτόμενα Παραρτήματα «Α», «Β» και «Γ» αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
3.
Η παρούσα συντάχθηκε εις τριπλούν και αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο

Ο

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΥΠΕΘΑ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
«Α»: Τεχνικές Προδιαγραφές
«Β»: Τεχνική Προσφορά Αναδόχου
«Γ»: Οικονομική Προσφορά Αναδόχου

Συνταγματάρχης (ΤΘ) Αριστείδης Καβαρλίγκος
Ακριβές Αντίγραφο

Υποδιοικητής

Ανθυπασπιστής (ΠΖ) Γεώργιος Πρέντζας
Επιτελής 4ου ΕΓ/ΙΙ
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Προσωρινός αριθμός
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:
[][][][]/S [][][][][][]

0000/S 000-0000000

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ.
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Δημοσίευση σε εθνικό
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ])
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης
δημόσιας σύμβασης.

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ)/Γενικό Επιτελείο
Στρατού (ΓΕΣ)/80 ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ
ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
090153025
Δικτυακός τόπος (εφόσον
υπάρχει):
www.army@.gr
Πόλη:
ΚΩΣ
Οδός και αριθμός:
ΑΜΠΑΒΡΗ ΚΩΣ
Ταχ. κωδ.:
85300
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Ανθστης (ΠΖ) Πρέντζας Γεώργιος
Τηλέφωνο:
2242056442
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο:
80adte@gmail.com
Χώρα:
GR
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32, ΠΑΡ 2γ ΚΑΙ 32Α ΤΟΥ
Ν. 4412/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 45 ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Κ.Υ.Τ) ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ, Ν. ΚΩ
Σύντομη περιγραφή:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ΤΟΥ ΚΥΤ ΚΩ. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ (ΠΡΩΙΝΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ - ΒΡΑΔΥΝΟ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΟΠΩΣ
ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ.
Αριθμός αναφοράς αρχείου
που αποδίδεται στον φάκελο
από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα (εάν
υπάρχει):

04/2021

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
Ναι / Όχι
Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με
άλλους;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν)
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα
εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο
από τη χώρα εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του κοινωνικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του εργατικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών,
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

20

ΑΔΑ: ΨΜ1Υ6-Μ3Ν

21PROC008956810 2021-07-21
Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο ειδικός μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον τομέα
και για τον αριθμό ετών που απαιτούνται βάσει της σχετικής προκήρυξης
/γνωστοποίησης ή των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι ο
εξής:
Αριθμός ετών
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Σύσταση οικονομικού φορέα
Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (ολικό ή
ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε
την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός
φορέας:
Προσδιορίστε
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει προσδιοριστεί
Μόνο για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες
υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού
καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία
έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
Περιγραφή
Ποσό
Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης
.. - ..
Αποδέκτες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού
Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα ακόλουθα συστήματα
διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της
σύμβασης:
Παρακαλώ περιγράψτε
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Αποδοχή ελέγχων

Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για
προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο
σκοπό: Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχων όσον αφορά
το παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και,
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός
διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; Ο
έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή
συγκατατεθεί, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών.
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ποσοστό υπεργολαβίας
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει
μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω μέρους, τότε θα
πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς υπεργολάβους,
βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω.
Προσδιορίστε
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα
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Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα

συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας σύναψης
σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση.
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα
διασφάλισης ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές
ανάγκες;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα
διασφάλισης ποιότητας:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν΄να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Λήξη
Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή
κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων
που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι
πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις όσον αφορά τα
πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων,εφόσον
συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας που αναφέρονται στην προκήρυξη. Για
κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες
ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον:
Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Περιορισμός του αριθμού των (προ)επιλεγμένων υποψηφίων
Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες,
ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: Σε περίπτωση
που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να
αναφέρετε για κάθε ένα αν ο οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα:
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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