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ΘΕΜΑ:     ∆ιαγωνισµοί – Συµβάσεις  
 
ΣΧΕΤ: α.  Π∆ 60/2007 
 β. Π∆ 118/2007 
 γ. Ν.4368/2016 
 δ. Φ.600.163/39/12106/Σ.1439/19 Απρ 16/Ι ΜΠ/4ο ΕΓ/3 
 ε. Φ.600/198/234630/Σ.1590/12 Ιουλ 16/ΓΕΣ (ΟΣΟ) 
 στ. Φ.814/306/913320/Σ.4996/12 Ιουλ 16/ΓΕΣ/∆ΟΙ (ΟΣΟ) 
 

Σας γνωρίζουµε ότι, η Μεραρχία σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στα  
σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών 
σίτισης (catering), µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση 
στον τύπο της προκήρυξης του διαγωνισµού, µε ενσφράγιστες έγγραφες 
προσφορές, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης 
(µεταναστευτικές – προσφυγικές ροές) του ΤΟΣΚΕ∆ΜΕ Στρατοπέδου 
«ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ» (Βέροια), 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. 

 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από τη συγκροτηθείσα µε το (δ) όµοιο 

Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού – ∆ιαπραγµάτευσης,  σύµφωνα µε τους 
όρους των Παραρτηµάτων «Α» και «Β» της παρούσης (Γενικοί και Ειδικοί Όροι). 
 

Η σύµβαση θα συναφθεί σύµφωνα µε το προσχέδιο του Παραρτήµατος 
«Γ» του παρόντος, µετά από διαταγή κατακύρωσης που θα εκδοθεί από τη 
Μεραρχία. 
 

Μετά από τα παραπάνω, σας αποστέλλουµε συνηµµένα την υπ’ αριθ. 
06/2016 προκήρυξη και παρακαλούµε: 
 

α. Τα Επιµελητήρια όπως µεριµνήσουν ώστε να λάβουν έγκαιρα 
γνώση τα µέλη τους, µε σκοπό την όσο το δυνατό ευρύτερη συµµετοχή στο 
διαγωνισµό, καθώς και για την τοιχοκόλληση της συνηµµένης προκήρυξης στους 
πίνακες ανακοινώσεών τους και την αποστολή των αντίστοιχων δικαιολογητικών 
στη διεύθυνσή µας (Ι Μεραρχία Πεζικού/4ο Επιτελικό Γραφείο, Στρατόπεδο 
«ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΜΥΝΤΑ», 16ης Οκτωβρίου, Βέροια, ΤΚ 59100). 

 
 

./. 
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β. Την Περιφερειακή Ενότητα Ν. Ηµαθίας (Τµήµα Εµπορίου), για την 

ανάρτηση της συνηµµένης προκήρυξης στους χώρους ανακοινώσεων και την 
αποστολή σε µας του αποδεικτικού τοιχοκόλλησης. 

 
γ. Τους ∆ήµους Βέροιας, Νάουσας και Αλεξάνδρειας, όπως 

αναρτήσουν τη συνηµµένη προκήρυξη στους χώρους ανακοινώσεών τους, για την 
ευρύτερη ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων. 

 
 Το ΓΕΕΘΑ, το ΓΕΣ, το Γ’ΣΣ και η ΑΣ∆ΥΣ, που κοινοποιείται το παρόν 
(υ.τ.α.), παρακαλούνται για την ενηµέρωσή τους.  
 

 Χειριστής θέµατος: Ανχης (ΕΜ) ∆ηµήτριος Σκρινής, Επιτελής Ι ΜΠ/4ο ΕΓ, 
τηλ: 23310-32402. 
 
 Υπτγος Χρήστος Σίµος 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
  
  
Ανχης (ΕΜ) ∆ηµήτριος Σκρινής  
           4ο  ΕΓ/3ο – 5ο ΤΜ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Γενικοί Όροι ∆ιαγωνισµού για Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στο ΤΟΣΚΕ∆ΜΕ 

Στρατοπέδου «ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ» (Βέροια) 
«Β» Ειδικοί Όροι ∆ιαγωνισµού (Τεχνική Προδιαγραφή Παρεχοµένων Υπηρεσιών 

Σίτισης στο ΤΟΣΚΕ∆ΜΕ Στρδου «ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ») 
«Γ» Προσχέδιο Σύµβασης για Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στο ΤΟΣΚΕ∆ΜΕ 

Στρατοπέδου «ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ» (Βέροια) 
 

./. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 
Αποδέκτες για Ενέργεια 
Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων Ελλάδος, Ακαδηµίας 7, ΤΚ 10671, τηλ: 210-

3387104, e-mail: keeuhcci@uhc.gr 
Περιφερειακή Ενότητα Ν. Ηµαθίας/Τµήµα Εµπορίου, τηλ: 23313- 53602, e-

mail: pavlidis.g@imathia.pkm.gov.gr 
Εµπορικό & Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Θεσσαλονίκης, Τσιµισκή 29, ΤΚ 54624, 

τηλ: 2310-370100, e-mail: root@ebeth.gr 
Εµπορικό Επιµελητήριο Βέροιας, Κεντρικής 3, ΤΚ 59100, Βέροια, τηλ: 23310-

25470, e-mail: chamimat@otenet.gr 
∆ήµος Βέροιας, Μητροπόλεως 46, ΤΚ 59100, τηλ: 23313-50505 (-4), e-mail: 

dimosverias@veria.gr 
∆ήµος Νάουσας, Πλατεία ∆ηµαρχίας 30, ΤΚ 59200, τηλ: 23323-50300, e-mail:

 info@naoussa.gr 
∆ήµος Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντιστάσεως 42, ΤΚ 59300, τηλ: 23333-50100, 

e-mail: info@alexandria.gr 
 
Αποδέκτες για Πληροφορία 
ΓΕΕΘΑ/ΚΕΣΟ∆Π 
ΓΕΣ/∆Υ∆Μ/4α 
Γ’ΣΣ/∆Υ∆Μ-ΠΕΣΟ∆Π 
ΑΣ∆ΥΣ/∆ΥΓ 
Ι ΜΠ/4ο ΕΓ - ∆ΟΙ 
ΜΕΡΥΠ/∆ΥΓ 
ΤΟΣΚΕ∆Π ΒΕΡΟΙΑΣ 
Γ’ ΕΛ∆ΑΠ 
ΛΣ/Ι ΜΠ 
ΚΤΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΛΑΦ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού – ∆ιαπραγµάτευσης Ι ΜΠ  
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 

Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 06/2016 
 

1. Αναθέτουσα αρχή: 
 

Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ/4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ. 
 

2. Είδος ∆ιαγωνισµού: ∆ιαγωνισµός µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π∆ 60/2007, του Π∆ 118/2007 και του Ν.4368/2016. 
 
3. Αντικείµενο του ∆ιαγωνισµού: Παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), για την 
κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (µεταναστευτικές – 
προσφυγικές ροές) του ΤΟΣΚΕ∆ΜΕ Στρατοπέδου «ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ» 
(Βέροια).  
 
4. Συνολική εκτιµώµενη αξία: Η εκτιµώµενη δαπάνη ανέρχεται σε εβδοµήντα 
εννέα χιλιάδες διακόσια σαράντα πέντε ευρώ (79.245,00 €) συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. 24% (καθαρή αξία δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α: 63.907,26 €). Το παραπάνω 
ύψος δαπάνης έχει υπολογιστεί για σίτιση 450 ατόµων µε 3 γεύµατα ανά ηµέρα, 
για 30 ηµέρες και µε µέγιστο κόστος ανά άτοµο πέντε ευρώ και ογδόντα επτά 
λεπτά (5,87€), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. Οι ποσότητες των 
συγκεκριµένων ειδών δύναται να αυξηθούν έως 15 % ή να µειωθούν έως 50% επί 
των παραπάνω εκτιµώµενων ποσοτήτων. 
 
5. ∆ιεύθυνση: για παροχή πληροφοριών επί του διαγωνισµού, τις εργάσιµες 
ηµέρες και ώρες από την Ι ΜΠ/4ο ΕΓ, Στρατόπεδο «ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΜΥΝΤΑ», 16ης 
Οκτωβρίου, Βέροια, ΤΚ 59100, τηλέφωνο: 23310-32402, email: imp@army.gr. 
 
6. Χρονικές προθεσµίες και λοιπές λεπτοµέρειες του διαγωνισµού : 

 
α. Κατάθεση φακέλων συµµετοχής στο διαγωνισµό στη διεύθυνση της παρ. 

5, από ∆ευτέρα 18 Ιουλίου έως Παρασκευή 22 Ιουλίου (ώρες από 08:00 έως 
15:00), πλην αργιών, καθώς και την 25 Ιουλίου 2016 (ώρες από 07:00 έως 08:30).  
Κάθε φάκελος συµµετοχής θα περιλαµβάνει 2 υποφακέλους µε τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και την οικονοµική προσφορά αντίστοιχα. Η διαδικασία διεξαγωγής 
του διαγωνισµού καθορίζεται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους.  

 
β.  Αποσφράγιση των φακέλων (πλην οικονοµικών προσφορών) και έλεγχος 

των δικαιολογητικών θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 25 Ιουλίου 2016 και ώρα 
09:00, στη Λέσχη Αξιωµατικών Φρουράς Βέροιας. Στη συνέχεια, θα 
αποσφραγισθούν οι οικονοµικές προσφορές µόνο των συµµετεχόντων των 
οποίων τα δικαιολογητικά πληρούν τους όρους του διαγωνισµού.  

 
γ. Το πλήρες σώµα της διακήρυξης του διαγωνισµού θα αναρτηθεί σε 

ηλεκτρονική (pdf) µορφή στις διαδικτυακές πύλες του «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» και του 
ΚΗΜ∆ΗΣ. 

 
./. 
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7. Κριτήριο κατακύρωσης  θα αποτελέσει η προσφορά της χαµηλότερης τιµής, 
όπως προκύπτει από τον τύπο αξιολόγησης προσφερόµενων τιµών του Άρθρου 7 
των Γενικών Όρων του διαγωνισµού. 
 
8. Η συµβατική υποχρέωση του αναδόχου θα είναι διάρκειας 30 ηµερών. Σε 
περίπτωση παύσης ή αναστολής λειτουργίας του ΤΟΣΚΕ∆ΜΕ Στρατοπέδου 
«ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ», η σύµβαση που θα συναφθεί δύναται να 
τερµατισθεί πρόωρα, µονοµερώς από τη Μεραρχία, χωρίς υποχρέωση 
αποζηµίωσης του αναδόχου.  
 
9. Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να καταθέσουν, εγγυητική επιστολή 
συµµετοχής, ύψους 1.278,15 €, που καλύπτει ποσοστό 2% επί της εκτιµώµενης 
δαπάνης χωρίς ΦΠΑ. Ο συµµετέχων στο διαγωνισµό, στο όνοµα του οποίου θα 
κατακυρωθεί η παροχή υπηρεσίας, υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης της σύµβασης, ύψους 3.195,36 €, που καλύπτει ποσοστό 5% 
επί της εκτιµώµενης δαπάνης χωρίς ΦΠΑ. Λεπτοµέρειες που αφορούν στις 
εγγυητικές επιστολές καθορίζονται στους Γενικούς Όρους του διαγωνισµού. 
 
10. Η προκήρυξη δεν έχει δηµοσιευθεί στον ελληνικό Τύπο, λόγω του 
κατεπείγοντος.  
 

Εκ της Στρατιωτικής Υπηρεσίας 
 

 Ταξχος Πουλίκος Πουλικάκος 
Ακριβές Αντίγραφο Υ π ο δ ι ο ι κ η τ ή ς 
  
  
  
Ανχης (ΕΜ) ∆ηµήτριος Σκρινής  
           4ο  ΕΓ/3ο – 5ο ΤΜ  
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  Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ                                                                                                                                                                        
  «ΣΜΥΡΝΗ» 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 
  15 Ιουλ 16 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ   
Φ.600.163/82/13908/Σ.2740   

  
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΤΟΣΚΕ∆ΜΕ  
ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆ΟΥ «ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ» (ΒΕΡΟΙΑ) 

                                   
Άρθρο 1ο 

∆ικαιούµενοι Συµµετοχής 
 
 1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία, έχουν: 
 
  α. Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά). 
  
  β. Οι συνεταιρισµοί. 
 
   γ.  Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.  
   
 2. Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες, δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν 
ορισµένη νοµική µορφή, προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα 
ένωση ή κοινοπραξία, υποχρεούται να πράξει τούτο, εάν κατακυρωθεί σε αυτή η 
σύµβαση, εφ’ όσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία, για την 
ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. Η ένωση προµηθευτών, υποβάλλει κοινή 
προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προµηθευτές 
που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, εξουσιοδοτηµένο µε 
συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται, η έκταση και το είδος της συµµετοχής, του κάθε µέλους της 
ένωσης προµηθευτών. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 7 του 
Π∆ 118/07. 
 

Άρθρο 2ο 
Κατάρτιση και Υποβολή Προσφορών 

 
          1. Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στα σχετικά και υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους 
ενδιαφερόµενους, στην Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισµό, έγκαιρα και µέχρι 
την ηµεροµηνία και ώρα που καθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισµού, 
µέσα σε σφραγισµένο φάκελο (δεν απαιτείται επιπλέον φάκελος µε αντίγραφα). 
Όλα τα αντίγραφα που περιλαµβάνονται στην προσφορά και έχουν συνταχθεί σε 
άλλη γλώσσα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
 
          2.    Στο εξωτερικό µέρος του φακέλου κάθε προσφοράς πρέπει να 
αναγράφονται ευκρινώς: 
 
                      α.      Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 
                      β.    Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί  την  
προµήθεια. 
 
                      γ.     Ο αριθµός της διαδικτυακής ανάρτησης. 
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                      δ. Η ηµεροµηνία διενέργειας της διαδικασίας. 
 
                      ε. Τα στοιχεία του αποστολέα. 
 
         3. Μέσα στο φάκελο της προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα σχετικά µε 
την προσφορά στοιχεία, ως εξής: 
 
                      α. Σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, 
µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», τοποθετούνται η εγγύηση συµµετοχής και 
όλα τα ζητούµενα, από τους γενικούς και ειδικούς όρους, κατά το στάδιο υποβολής 
της προσφοράς, δικαιολογητικά και στοιχεία. 
 
                      β. Τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς (δικαιολογητικά, 
υπεύθυνες δηλώσεις,  κ.ά., ζητούµενα από τους γενικούς και ειδικούς όρους και 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης), τοποθετούνται σε χωριστό 
σφραγισµένο φάκελο, µέσα στον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι 
δυνατόν, λόγω του µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε 
αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο, µε την ένδειξη 
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
                      γ. Tα οικονοµικά στοιχεία, επί ποινή απορρίψεως, 
τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο, επίσης, µέσα στον κυρίως 
φάκελο µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
 
        4. ∆εν απαιτείται κατάθεση δείγµατος. 
 
        5. Οι φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονοµικής  προσφοράς, 
θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
        6. Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά, στοιχείων και 
πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους 
συνδιαγωνιζόµενους, θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, τότε ο προσφέρων, 
οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών, την ένδειξη «πληροφορίες εµπιστευτικού 
χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση, θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των 
πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού 
χαρακτήρα, αφορά µόνο την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή 
εµπορικά ζητήµατα της επιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 
 
        7. Οι προσφορές πρέπει: 
 
                      α. Να µην έχουν ξυσίµατα, σβησίµατα, υποσηµειώσεις ή 
υστερόγραφα, µεσόστιχα, παρεµβολές, κενά, συγκοπές, συντµήσεις, προσθήκες, 
διορθώσεις κ.ά., που µπορούν να θέσουν σε αµφιβολία όρους, τιµές ή την 
ταυτότητα των προσφερόντων. 
 
                      β. Να αναγράφουν την προσφερόµενη τιµή, καθαρά, ολογράφως 
και αριθµητικά. 
 
                      γ. Να είναι σαφείς και πλήρεις. 
 
         8. Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων αν 
απαιτηθούν, βαρύνουν την Υπηρεσία (άρθρο 77 Ν.4270/14). 
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Άρθρο 3ο 

Χρόνος Ισχύος Προσφορών 
 
         1. Οι προσφορές, ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες, από την 
εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισµού, 
για το χρονικό διάστηµα που ορίζεται στους ειδικούς όρους και κατ’ ελάχιστο µέχρι 
την ηµεροµηνία υπογραφής σύµβασης, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν, 
εγγράφως, να παρατείνουν την προσφορά τους, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 
στην κείµενη νοµοθεσία. 
 
         2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω 
αναφεροµένου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  
 

3. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον 
τούτο ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για 
χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και 
του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσµατα του διαγωνισµού υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η 
Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του 
διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον 
διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, 
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης 
της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του 
διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 
 
 4. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό 
διάστηµα ενδεχοµένως ανασταλεί η διαδικασία του διαγωνισµού ή εµποδιστεί η 
πρόοδος αυτού, συνεπεία άσκησης διοικητικής προσφυγής ή ενδίκου µέσου ή 
βοηθήµατος κατά πράξεων ή παραλείψεων των αρµοδίων οργάνων της 
Υπηρεσίας, που αφορούν το διαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες 
υποχρεούνται να µεριµνούν για την παράταση, αντιστοίχως, της ισχύος της 
εγγυητικής επιστολής συµµετοχής. 
 
 5. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού στον ανάδοχο 
µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, τον δεσµεύει όµως 
µόνο εφόσον αυτός την αποδεχθεί.  
 
 6. Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την 
προσφορά του, ή µέρος αυτής, µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η 
προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις 
και ειδικότερα: 
 
  α. Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση. 
 
  β.  Κατάπτωση της εγγύησης συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση 
ή δικαστική ενέργεια. 
 

Άρθρο 4ο 

Αντιπροσφορές 
 
 ∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους, 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην κείµενη 
νοµοθεσία. 
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Άρθρο 5ο 

Προσόντα και ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής 
 

        1. Όσοι από τους δικαιούµενους συµµετοχής λάβουν µέρος στο 
διαγωνισµό, πρέπει να προσκοµίσουν, στο φάκελο “∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ”, τα 
παρακάτω δικαιολογητικά και στοιχεία, για κάθε περίπτωση : 
 
                     α. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, ύψους 1.278,15 €, 
ποσοστού 2%  της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης άνευ ΦΠΑ (σύµφωνα µε 
το άρθρο 13 του παρόντος). 
 
                     β. Υπεύθυνη δήλωση που καθορίζεται στο Ν.1599/86 (άρθρο 8 
παρ. 4), όπως ισχύει σήµερα σε συνδυασµό µε τα καθοριζόµενα στην κείµενη 
νοµοθεσία περί δηµοσίων προµηθειών / παροχή υπηρεσιών, όπως ισχύει σήµερα 
και στην οποία: 
 
                                 (1) Αναγράφονται τα στοιχεία της διαδικασίας ανάθεσης 
στην οποία συµµετέχουν. 
 
                                 (2) ∆ηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της 
προσφοράς τους, δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο 
από τα παρακάτω αδικήµατα: 
 
                                            (α) Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου. 
 
                                            (β)  ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο 
άρθρο 3 της πράξης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο 
άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου . 
 
                                            (γ)  Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 
σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
 
                                            (δ) Νοµιµοποίηση εσόδων, από παράνοµες 
δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες. 
 
                                             (ε)   Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 
ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία. 
 
                                            (στ)   Σχετικά µε τις διατάξεις του Αγορανοµικού 
Κώδικα, αναφορικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
 
                                 (3)   ∆ηλώνεται ότι, µέχρι και την ηµέρα υποβολής της 
προσφοράς τους: 
 
                                           (α) ∆εν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία 
κήρυξης πτώχευσης.                                              
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(β) Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 

που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως 
προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Επιπροσθέτως, δηλώνονται σαφώς, οι 
ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι (µε 
οποιαδήποτε σχέση) στην επιχείρηση. 
 
                                           (γ) Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή 
ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση. 
 
                                           (δ)   ∆εν τελούν / δεν τελεί υπό εκκαθάριση, παύση 
εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, προπτωχευτική 
διαδικασία εξυγίανσης και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία 
εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συµβιβασµού, 
προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε περίπτωση αλλοδαπών φυσικών / 
νοµικών προσώπων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία). 
 
                                  (4)  Αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και 
προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π∆ 
118/07, όπως αναγράφονται στο άρθρο 11 του παρόντος και σύµφωνα µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του υπόψη Π∆τος. 
 
                2. Οι συµµετέχοντες υποβάλλουν επίσης, στο φάκελο 
“∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ”, υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνουν ότι: 
 
                      α. ∆ε θα χρησιµοποιήσουν σαν άµεσο ή έµµεσο αντιπρόσωπο 
τους, µόνιµο ή σε εφεδρεία Αξιωµατικό των τριών κλάδων των Ενόπλων 
∆υνάµεων, εφόσον δεν έχει παρέλθει πενταετία από το χρόνο αποστρατείας τους, 
υπαγορευµένου αυτού, από την παράγραφο 12 του άρθρου 66 του Ν∆ 1400/73. 
 
                      β.  ∆εν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό. 
 
                      γ. Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των 
συµβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το 
δηµόσιο τοµέα. 
 
                      δ. ∆εν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την 
παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία. 
 
                      ε. Έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών 
προδιαγραφών όπως και των διατάξεων που διέπουν τους δηµόσιους 
διαγωνισµούς και τους οποίους ΑΠΟ∆ΕΧΟΝΤΑΙ πλήρως και ανεπιφύλακτα. Στην 
περίπτωση που το προσφερόµενο υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις ή 
διαφοροποιήσεις, από αυτά που καθορίζονται από την τεχνική προδιαγραφή της 
Υπηρεσίας, αυτές πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται µε λεπτοµέρειες στην 
προσφορά των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό. 
 
  στ. Μέχρι το χρόνο υποβολής της προσφοράς, η επιχείρησή του 
υπήρξε συνεπής ως προς την εκπλήρωση των συµβατικών ή άλλων νόµιµων 
υποχρεώσεών της έναντι φορέων του δηµόσιου τοµέα. 
 
  ζ. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του, για την 
οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή της 
ακύρωσης του διαγωνισµού, ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής. 
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 3. Όσοι από τους δικαιούµενους συµµετοχής λάβουν µέρος στο 
διαγωνισµό πρέπει να πληρούν τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις 
συµµετοχής, για το λόγο αυτό απαιτείται να προσκοµίσουν στον φάκελο 
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα παρακάτω δικαιολογητικά απόδειξης φερεγγυότητας, 
χρηµατοπιστωτικής και οικονοµικής κατάστασης: 
 
  α. Κατάλληλες βεβαιώσεις αναγνωρισµένων πιστωτικών 
ιδρυµάτων για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης ή πιστοποιητικό 
ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελµατικών κινδύνων ίσες ή ανώτερες από το 100% 
του προϋπολογισµού των συνολικών υπό ανάθεση υπηρεσιών για το δεδοµένο 
χρονικό διάστηµα και της/των υπηρεσίας/-ιών για την/τις οποία/-ες εκδηλώνεται η 
συµµετοχή του προσφέροντος. 
 
  β. ∆ήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών 
στον τοµέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείµενο της σύµβασης, για τις 
τρεις (3) τελευταίες οικονοµικές χρήσεις, σε συνάρτηση προς την ηµεροµηνία 
δηµιουργίας του οικονοµικού φορέα ή την έναρξη των δραστηριοτήτων του, ο 
οποίος (κύκλος εργασίας) θα πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο ίσος µε το ύψος της 
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης. 
 
         4.  Οι συµµετέχοντες που δεν είναι οι ίδιοι πάροχοι υπηρεσιών σίτισης, να 
προσκοµίσουν, στο φάκελο “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” επιπλέον και τα παρακάτω 
δικαιολογητικά που αφορούν στον πάροχο υπηρεσιών σίτισης:  
 
  α. Υποβολή καταλόγου των εργασιών που έχουν εκτελεσθεί 
κατά την προηγούµενη πενταετία, συνοδευόµενο από πιστοποιητικά ορθής 
εκτέλεσης των σηµαντικότερων εργασιών ή συγκεκριµένα στοιχεία ατόµων της 
αρµόδιας υπηρεσίας που δύνανται να επιβεβαιώσουν την ορθή εκτέλεση. Τα 
πιστοποιητικά αυτά αναφέρουν το ποσό, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσης των 
εργασιών και προσδιορίζουν εάν πραγµατοποιήθηκαν σύµφωνα µε τους κανόνες 
της τέχνης και εάν περατώθηκαν κανονικά. Η αρµόδια αρχή µπορεί να διαβιβάζει 
τα πιστοποιητικά αυτά απευθείας στην Υπηρεσία που διενεργεί τις διαδικασίες. 
 
  β. Υποβολή καταλόγου των κυριότερων παραδόσεων ή 
υπηρεσιών που πραγµατοποιήθηκαν κατά την προηγούµενη τριετία, µε αναφορά 
του αντίστοιχου ποσού, της ηµεροµηνίας και του δηµόσιου ή ιδιωτικού 
παραλήπτη. Οι παραδόσεις και οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται εάν µεν ο 
αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή, µε πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή 
θεωρηθεί από την αρµόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, µε 
βεβαίωση του αγοραστή ή, εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, µε απλή δήλωση του 
οικονοµικού φορέα. 
 
  γ. Αναφορά του τεχνικού προσωπικού ή των τεχνικών 
υπηρεσιών, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονοµικού φορέα είτε 
όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για 
δηµόσιες συµβάσεις έργων, εκείνων που θα έχει στη διάθεσή του ο εργολήπτης 
για την εκτέλεση του έργου. 
   
  δ. Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης, που θα 
ασχοληθεί κατά την παραγωγή του συσσιτίου, κατά ειδικότητα, ανεξάρτητα από τη 
συµβατική σχέση τους µε την επιχείρηση, ιδίως δε των υπευθύνων για τον έλεγχο 
της ποιότητας. 
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               ε. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσηµα γραφεία              
ποιοτικού ελέγχου ή αρµόδιες Υπηρεσίες, αναγνωρισµένων ικανοτήτων, που να 
βεβαιώνουν την καταλληλότητα των υλικών, επαληθευόµενη µε παραποµπές σε              
ορισµένες προδιαγραφές ή πρότυπα των προϊόντων, όταν απαιτούνται από την 
Υπηρεσία κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία περί δηµοσίων 
προµηθειών / παροχή υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος θα πρέπει να 
εξασφαλίζει σταθερή ποιότητα παρεχόµενων προϊόντων και υπηρεσιών, η οποία 
θα πιστοποιείται µε την εφαρµογή Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας σύµφωνα 
µε τα διεθνή αναγνωρισµένα πρότυπα και συγκεκριµένα ο ανάδοχος οφείλει να 
έχει σε ισχύ και να καταθέσει µε την τεχνική του προσφορά τα παρακάτω: 
 

   (1) Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίµων κατά 
ISO 22000 σε ισχύ καθ όλη τη διάρκεια των παρεχόµενων υπηρεσιών σίτισης. 
∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το πιστοποιητικό βρίσκεται σε διαδικασία 
ανανέωσης ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει τη σχετική αλληλογραφία που θα 
αποδεικνύει την ισχύ για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 
  
   (2) Σύστηµα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιµα Σηµεία 
Ελέγχου (HACCP) στο τοµέα της "µαζικής εστίασης", σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια 
των παρεχόµενων υπηρεσιών σίτισης. ∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το 
πιστοποιητικό βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσης ο ανάδοχος οφείλει να 
προσκοµίσει τη σχετική αλληλογραφία που θα αποδεικνύει την ισχύ για το 
συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 
 
   (3) Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 σε ισχύ 
καθ όλη τη διάρκεια των παρεχόµενων υπηρεσιών σίτισης. ∆ιευκρινίζεται ότι σε 
περίπτωση που το πιστοποιητικό βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσης ο ανάδοχος 
οφείλει να προσκοµίσει τη σχετική αλληλογραφία που θα αποδεικνύει την ισχύ για 
το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. 
 
   (4) Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιβαλλοντικής Ασφάλειας κατά 
ISO 14001 σε ισχύ καθ όλη τη διάρκεια των παρεχόµενων υπηρεσιών σίτισης. 
∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το πιστοποιητικό βρίσκεται σε διαδικασία 
ανανέωσης ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει τη σχετική αλληλογραφία). 
 
   (5) Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην 
Εργασία κατά OSHSAS 18001 σε ισχύ καθ όλη τη διάρκεια των παρεχόµενων 
υπηρεσιών σίτισης. ∆ιευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το πιστοποιητικό 
βρίσκεται σε διαδικασία ανανέωσης ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει τη σχετική 
αλληλογραφία που θα αποδεικνύει την ισχύ για το συγκεκριµένο χρονικό 
διάστηµα. 
 
 5. Η υποχρέωση υποβολής των πιστοποιητικών της παρ. 4ε ισχύει για 
το σύνολο των συµµετεχόντων στη διαδικασία.  
 
 6. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά, τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται για κάθε µέλος που συµµετέχει 
στην Κοινοπραξία ή την Ένωση. 
 
 7. Επί των ανωτέρω (χρησιµοποίηση υπεργολάβων) έχουν εφαρµογή 
οι διατάξεις των άρθρων 45 (παρ. 2 και 3) και 46 (παρ. 3 και 4) του Π∆ 60/2007. 
Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η υποβολή στο φάκελο (δικαιολογητικά συµ-
µετοχής - τεχνική προσφορά) της σχετικής έγγραφης δέσµευσης του τρίτου, ότι για 
την εκτέλεση της σύµβασης, θα θέσει στη διάθεση του υποψηφίου τους αναγκαίους 
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πόρους ενώ η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω 
δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισµό του υποψήφιου αναδόχου από το 
διαγωνισµό και την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 20 παρ. 2 του Π∆ 118/07. 
 
         8.    Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποβάλλουν επίσης µαζί µε την προσφορά 
τους παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε 
εκπρόσωπό τους σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία περί 
δηµοσίων προµηθειών / παροχή υπηρεσιών.  
 

Άρθρο 6ο 

Καταγωγή των Προσφεροµένων Υλικών 
 

        1. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται στο φάκελο 
“∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ” να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, όπως 
ισχύει σήµερα, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να 
δηλώνουν τις εγκαταστάσεις προπαρασκευής του τελικού προϊόντος (συσσιτίου) 
που προσφέρουν. 
 
        2. Οι συµµετέχοντες, οµοίως, υποχρεούνται στο φάκελο “ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ”, να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση, ως εξής: 
 
                      α. Ο προσφέρων, εφόσον παρασκευάζει ο ίδιος το τελικό 
προϊόν, να δηλώνει την / τις επιχειρηµατική /-ές µονάδα / -ες στην οποία θα 
παρασκευάζει τα προσφερόµενα προϊόντα (συσσίτια), καθώς και τον τόπο 
εγκατάστασής της / τους. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω 
δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
                      β. Όταν οι προσφέροντες δεν θα παρασκευάζουν οι ίδιοι το 
τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηµατική µονάδα, να δηλώνουν την 
επιχειρηµατική /-ές µονάδα / -ες, στην /στις οποία /-ες θα παρασκευασθούν τα 
προσφερόµενα προϊόντα και τον τόπο εγκατάστασής της / τους. Επίσης, να 
επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωση ότι η παρασκευή  του τελικού προϊόντος θα 
γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκµεταλλεύεται ολικά ή 
µερικά τη µονάδα παρασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόµιµος 
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση του 
συγκεκριµένου έργου, σε περίπτωση κατακύρωσης στον υποψήφιο ανάδοχο υπέρ 
του οποίου έγινε η αποδοχή. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω 
δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
  γ. Η συσκευασία του φαγητού θα είναι ατοµική και κατάλληλη 
για το 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. 
 
  δ. Τα γεύµατα θα πρέπει να παρασκευάζονται / συντηρούνται 
(όπου απαιτείται για µακρό χρονικό διάστηµα) και να διανέµονται, µε κατάλληλη 
µέθοδο, ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας τόσο κατά την 
παρασκευή των γευµάτων, όσο και κατά τη συντήρηση και τη διανοµή / παράθεση. 
Ο υποψήφιος οικονοµικός φορέας υποχρεούται, εντός του φακέλου των 
δικαιολογητικών συµµετοχής µαζί µε τα έγγραφα της ποιοτικής επιλογής (Τεχνικής 
Ικανότητας), να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα αναφέρεται η  
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µέθοδος που θα χρησιµοποιεί. Στην υπεύθυνη δήλωση θα επισυνάπτει 
αλληλογραφία (κατά την κρίση του), 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 συµφωνίας πλαίσιο / εκτελεστικών συµβάσεων.  
  
 4. Μετά τη σύναψη της σύµβασης, κατ’ αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή 
των εγκαταστάσεων παρασκευής που δηλώθηκαν µε την προσφορά και µε βάση 
την οποία έγινε η κατακύρωση. Μπορεί να εγκριθεί µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα 
του παρόχου υπηρεσιών η αλλαγή της ή των εγκαταστάσεων  µε απόφαση του 
αρµόδιου Υπουργού ή του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, µετά 
από γνώµη του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. 
 

Άρθρο 7ο 

Προσφερόµενες Τιµές 
 
         1. Με την προσφορά, η τιµή των παρεχόµενων υπηρεσιών σίτισης, 
όπως αυτές προσδιορίζονται αναλυτικά στους Ειδικούς Όρους, θα αναγράφεται  
ολογράφως και αριθµητικώς, ως εξής: 
 
                      α. Τιµή ηµερήσιας σίτισης ατόµου (υπολογιζόµενων και των 3 
γευµάτων όπως προβλέπονται στους Ειδικούς Όρους), συµπεριλαµβανοµένων 
των υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε άλλης επιβάρυνσης και κάθε είδους 
δαπάνης, εκτός από το ΦΠΑ, µέχρι και την παράθεση των συσσιτίων στο 
προσωπικό, εντός των χώρων που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία, επ’ 
ωφελεία της οποίας γίνεται η διαδικασία. 
 
                      β. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής (σε 
περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ, αυτός θα διορθώνεται από την 
Υπηρεσία). 
 
         2. Οι προσφερόµενες τιµές θα πρέπει να δίδονται σε ευρώ. Προσφορές 
που δεν δίνουν τις τιµές σε ευρώ ή που καθορίζουν σχέση ευρώ προς ξένο 
νόµισµα, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
         3. Η αναγραφή της τιµής σε ευρώ, µπορεί να γίνεται µε δύο ή και 
περισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), εφόσον χρησιµοποιείται σε 
ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά 
ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε 
και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. 
 
         4. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η 
προσφερόµενη τιµή ή δεν δίδεται ενιαία τιµή για ολόκληρη την προσφερόµενη 
ποσότητα, η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
         5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής θα  
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 6. Αν για τη συγκεκριµένη παροχή υπηρεσιών η προσφορά φαίνεται 
ασυνήθιστα χαµηλή [άρθρο 52 Π.∆. 60/2007 (Α΄-64)], η αναθέτουσα αρχή, πριν 
απορρίψει την προσφορά αυτή, θα ζητεί γραπτώς διευκρινίσεις από τον υποψήφιο 
ανάδοχο. Ως ασυνήθιστα χαµηλή οικονοµική προσφορά θεωρείται εκείνη, η οποία  
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είναι µικρότερη του 85% της διαµέσου (median) των αποδεκτών οικονοµικών 
προσφορών. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης 
της οικονοµικής προσφοράς (π.χ. σχετικά µε την οικονοµία της µεθόδου παροχής 
υπηρεσίας, τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις, τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό 
τις οποίες ο υποψήφιος ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία, την πρωτοτυπία της 
προτεινόµενης λύσης). Εάν και µετά από την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης 
οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η προσφορά θα 
απορρίπτεται. 
 
 7. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητεί από τους συµµετέχοντες 
στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών. Οι  πάροχοι 
υπηρεσιών υποχρεούνται να υποβάλλουν τα αιτηθέντα στοιχεία, εντός του χρόνου 
που θα καθορίζεται από την Υπηρεσία. 
 
 8. Κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης αποτελεί η χαµηλότερη τιµή. 
 

  Η σύγκριση των οικονοµικών προσφορών των συµµετεχόντων 
(των οποίων έχουν γίνει αποδεκτά ως προς την πληρότητα, νοµιµότητα και 
κανονικότητα, τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής και της τεχνικής προσφοράς 
όπως καθορίζονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους) θα γίνει επί της 
προσφεροµένης τιµής στην ηµερήσια ατοµική µερίδα πλήρους σίτισης 
(πρωινό – γεύµα – δείπνο) άνευ ΦΠΑ, ανά διαγωνιστική διαδικασία και µε βάση 
τον παρακάτω τύπο: 
   
  ΠΤ= 80% Χ (ΤΑ) + 20% Χ [(ΤΒο + ΤΒ1 + ΤΠ + Τ∆ + ΤΕ)/5], όπου: 
 

ΠΤ:  Προσφερόµενη Τιµή. 
ΤΑ:  Τιµή ατοµικής µερίδας «Γενικό Συσσίτιο» (Προσθήκη «1/Β»).  
ΤΒο: Τιµή ατοµικής µερίδας «Συσσίτιο για βρέφη (0-6 µηνών)» (Προσθήκη «2/Β»).  
ΤΒ1: Τιµή ατοµικής µερίδας «Συσσίτιο για βρέφη (6-12 µηνών)» 

(Προσθήκη«3/Β»).  
ΤΠ:   Τιµή ατοµικής µερίδας «Συσσίτιο για παιδιά (1-12 ετών)» (Προσθήκη «4/Β»).  
Τ∆:   Τιµή ατοµικής µερίδας «Συσσίτιο για διαβητικούς» (Προσθήκη «5/Β»).  
ΤΕ:   Τιµή ατοµικής µερίδας «Συσσίτιο για ευάλωτες οµάδες (έγκυοι, θηλάζουσες

 κτλ)» (Προσθήκη «6/Β»). 
 

Άρθρο 8ο 

Αποσφράγιση Προσφορών 
 
            1. Η επιτροπή παραλαβής και αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη 
της διαδικασίας απoσφράγισης των προσφορών την ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζεται από τη διακήρυξη. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια. 
 
            2. Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή, µετά το χρόνο που 
καθορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισµού, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Οι δικαιούµενοι 
που παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν 
γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, καθώς επίσης και των τεχνικών 
στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν. 
 
            3. Η αποσφράγιση γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
 
                      α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, καθώς και ο φάκελος της 
τεχνικής προσφοράς. Μονογράφονται από την επιτροπή, η πρώτη και η τελευταία 
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σελίδα της προσφοράς ή των τµηµάτων αυτής. Στα δικαιολογητικά, στην τεχνική 
προσφορά και στο φάκελο της οικονοµικής προσφοράς γίνεται διάτρηση ή 
ανάλογη επισήµανση όλων των φύλλων που απαρτίζουν αυτά, εφόσον η 
Υπηρεσία διαθέτει κατάλληλο προς τούτο µηχάνηµα, άλλως µονογράφονται. 
Επισηµαίνεται ότι στην οικονοµική προσφορά γίνεται διάτρηση µε σφραγισµένο το 
φάκελο στον οποίο περιέχεται. Επειδή ορισµένες φορές λόγω µεγέθους των 
οικονοµικών προσφορών η διάτρηση δεν είναι εφικτή, οι φάκελοι µονογράφονται 
από την αρµόδια επιτροπή και γίνεται ιδιαίτερη µνεία στο πρακτικό αποσφράγισης. 
 
                       β. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν 
αποσφραγίζονται αλλά µετά τη διάτρηση / επισήµανση τους µονογράφονται, 
τίθεται σφραγίδα από την αρµόδια επιτροπή και στη συνέχεια τοποθετούνται όλοι 
µαζί σε χωριστό φάκελο, ο οποίος σφραγίζεται και υπογράφεται από την επιτροπή 
και παραδίδεται µε τα άλλα δικαιολογητικά και την τεχνική προσφορά στην 
Υπηρεσία, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και την ώρα που θα 
ορισθεί αρµοδίως. 
 
                      γ. Η διάτρηση / επισήµανση δύναται να περιλαµβάνει τον αριθµό 
της διαδικασίας, το τελευταίο στοιχείο του έτους έκδοσής της και την ηµεροµηνία 
αποσφράγισης και παραλαβής των προσφορών των διαγωνισµών. 
 
                      δ. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται 
µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ηµεροµηνία και 
ώρα που καθορίζεται στην προκήρυξη του διαγωνισµού ή που θα γνωστοποιηθεί 
σε αυτούς που έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό µε σχετική ανακοίνωση, που θα 
τους αποσταλεί. 
 
                      ε. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, για όσες 
προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων 
αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται. Σε αυτή την περίπτωση η Υπηρεσία ενηµερώνει 
τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για την απόρριψη της προσφοράς τους και οι 
τελευταίοι παραλαβαίνουν τους φακέλους µε µερίµνα τους.  
 
          4. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να  παρευρίσκονται 
στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των 
συµµετεχόντων στο διαγωνισµό, των προσφορών αυτών, καθώς επίσης και των 
τιµών που προσφέρθηκαν. Το παραπάνω δικαίωµα δύναται να εξασκηθεί µέχρι 
την εποµένη εργάσιµη ηµέρα της διενέργειας της αποσφράγισης των προσφορών, 
για την άσκηση τυχόν ενστάσεων και προσφυγών. 
 
          5. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάδειξη µειοδότη, το 
αρµόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης προσφορών προβαίνει επίσης 
στην αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών του άρθρου 11 του 
παρόντος, την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στη σχετική πρόσκληση. Όσοι 
δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 
αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών µειοδότη, λαµβάνουν γνώση των 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, µέχρι την εποµένη εργάσιµη ηµέρα της 
διενέργειας της αποσφράγισής τους. Τα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε 
σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται εµπρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο 
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. 
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Άρθρο 9ο 

Αξιολόγηση Προσφορών – Κριτήρια Ανάθεσης 
 

          1.   Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη τα 
αναφερόµενα στην κείµενη νοµοθεσία περί δηµοσίων προµηθειών / παροχή 
υπηρεσιών, οι τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας και οι Ειδικοί Όροι της 
διαδικασίας. Η τελική επιλογή του υποψηφίου αναδόχου µε τη χαµηλότερη τιµή, 
κατά περίπτωση, γίνεται τελικά εκ των οικονοµικών φορέων,  των οποίων οι 
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές, µε βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και 
τους όρους της διαδικασίας. Σηµειώνεται ότι απαιτείται χρηµατοδοτική, οικονοµική 
και παραγωγική – εµπορική επάρκεια των συµµετεχόντων στο διαγωνισµό [Άρθρο 
42, και 45-50 του Π∆ 60/2007] . 
 
          2.    Όταν ο συµµετέχων στο διαγωνισµό ο οποίος προσφέρει τη 
χαµηλότερη προσφορά, δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 11 του παρόντος και στους 
Eιδικούς Όρους, κατά περίπτωση, η κατακύρωση γίνεται στο συµµετέχοντα που 
προσφέρει την αµέσως επόµενη πλέον χαµηλότερη τιµή. Σε περίπτωση που και 
αυτός δεν προσκοµίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα 
οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στο συµµετέχοντα µε 
την αµέσως επόµενη πλέον χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από 
τους συµµετέχοντες στο διαγωνισµό δεν προσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και 
τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα 
και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισµός  µαταιώνεται. 
 
         3. Όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες 
δηλώσεις των άρθρων 5 και 6 του παρόντος ή ο υπόχρεος προς τούτο 
προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά που 
προβλέπονται στο άρθρο 11 του παρόντος και στους ειδικούς όρους του 
διαγωνισµού, κατά περίπτωση, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση 
συµµετοχής του. Επίσης καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής 
του µειοδότη εφόσον από τα  υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν 
πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόµενα ελάχιστα αναγκαία όρια των 
οικονοµικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π∆ 118/07 και 
εφόσον προβλέπονται από τη διακήρυξη. 
 

Άρθρο 10ο 

Κρίσεις Αποτελεσµάτων ∆ιαγωνισµού 
 

Το αρµόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού 
όργανο, µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή του, µπορεί να προτείνει την κατακύρωση 
της προµήθειας για ολόκληρη ή µεγαλύτερη (έως +15%) ή µικρότερη (έως -50%) 
ποσότητα, συµπληρωµατικά όπως καθορίζεται στους ειδικούς όρους, µεταξύ 
περισσοτέρων µειοδοτών µε ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές, είτε την µαταίωση 
των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού. Αναλυτικά όπως περιγράφεται στην κείµενη 
νοµοθεσία περί δηµοσίων προµηθειών / παροχή υπηρεσιών. 

 

Άρθρο 11ο 

∆ικαιολογητικά Μειοδότη 
 
            1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την  
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κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, µε βεβαίωση 
παραλαβής ή σύµφωνα µε το Ν.2672/98 (Α΄290), οφείλει να υποβάλει, σε 
σφραγισµένο φάκελο, τα δικαιολογητικά της παρ. 2  εδ. α, β, γ, του άρθρου 8 του 
Π∆ 118/07, καθώς και τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 8 
παρ. 5 του παρόντος: 
 
                       α. Οι Έλληνες πολίτες: 
 
                             (1)      Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου 
τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής έγγραφης 
ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα ακόλουθα αδικήµατα : 
 
    (α) Τα προβλεπόµενα στο άρθρο 43 παραγρ. 1 του 
Π∆ 60/2007, δηλαδή: 
 
     1/ Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 
 
     2/ ∆ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται 
αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 
195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 
98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2). 
 
     3/ Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 
σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48). 
 
     4/ Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο Ν.3691/2008, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση 
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. 
 
    (β) Παράβαση των διατάξεων του Αγορανοµικού 
Κώδικα, αναφορικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
 
    (γ) Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 
ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α΄ περ. 1 του Π∆ 
118/2007).    
 
                            (2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την  κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση 
και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
 
                            (3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά 
περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω 
ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν στις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, κύριας και επικουρικής [για όλους τους 
ασφαλιστικούς φορείς που δηλώθηκαν µε την προσφορά και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας του  
συµµετέχοντος θα αφορά όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε  
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σχέση εργασίας στην επιχείρησή του (συµπεριλαµβανοµένου του εργοδότη) 
και όχι µόνο τους εργαζόµενους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας. 
 

[Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία 
της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό]. 
 
                            (4) Για τη διαπίστωση του οργανισµού κοινωνικής 
ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην 
επιχείρηση του συµµετέχοντος, προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 
παρ. 4 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς να απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής, από τον ανάδοχο, µε την οποία θα δηλώνονται οι 
ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην 
επιχείρησή του (συµπεριλαµβανοµένου και του ∆Σ). Η δήλωση αυτή υποβάλλεται 
µαζί µε τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 
 
                            (5) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο 
θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, 
κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν  να 
παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης.  
 
                   β.      Οι αλλοδαποί: 
 
                            (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου 
εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, 
έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε 
αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης 
παρ. 1α(1) του παρόντος άρθρου. 
 
                            (2)          Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν  σε κάποια από τις καταστάσεις της παρ. 1α(2) του παρόντος άρθρου  
ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι  πληρούνται οι προϋποθέσεις 
της παρ. 1α(3) του παρόντος άρθρου. 
 
                           (3)  Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας  
εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραµµένοι στα 
µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, 
κατά την  ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν  να παραµένουν 
εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 
 

 (4)  Για τη διαπίστωση του οργανισµού κοινωνικής 
ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην 
επιχείρηση του συµµετέχοντος, προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 
παρ. 4 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, χωρίς να απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής, από τον ανάδοχο, µε την οποία θα δηλώνονται οι 
ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην 
επιχείρησή του (συµπεριλαµβανοµένου και του ∆Σ). Η δήλωση αυτή υποβάλλεται 
µαζί µε τα λοιπά πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου. 
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                   γ.       Τα νοµικά πρόσωπα ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
 
                            (1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των παρ. 1α και 1β του 
παρόντος άρθρου, αντίστοιχα. 
 

                            (2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 1, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 
κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση 
του ν. 1892/90 (A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 
(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή 
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 
 

                            (3) Επιπροσθέτως, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει 
να προσκοµίζουν: 
 
                                            (α) Για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των 
εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες 
εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο 
αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο 
να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1α(1) του παρόντος 
άρθρου. 
 
                                            (β) Νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, 
όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή 
ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωµένο αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του 
διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία 
και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του ∆.Σ. τα υπόλοιπα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την Ε.Ε. και 
τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το 
καταστατικό, αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού 
προσώπου. 
 
                            (4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα 
προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της παρ. 1γ(2) του παρόντος 
άρθρου, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια 
Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο  Ανωνύµων Εταιρειών της 
οποίας είναι εγγεγραµµένη  η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό A.E., σύµφωνα µε τις   
διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/90, όπως εκάστοτε 
ισχύει, από  το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό 
ειδική εκκαθάριση. Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, 
εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας 
στο διαγωνισµό επιχείρησης.  
 
                δ.       Οι Συνεταιρισµοί: 
 

                            (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του τελευταίου 
τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο  
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ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του 
Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 
από τα  αδικήµατα της παρ. 1α(1) του παρόντος άρθρου. 
 
                                (2) Τα δικαιολογητικά των παρ. 1α(2) και 1α(3), του 
παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της παρ. 
1β(2) του παρόντος άρθρου, εφόσον  πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, 
αντίστοιχα,  και της παρ. 1γ(2) του παρόντος άρθρου. 
 
                                (3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής, ότι ο Συνεταιρισµός 
λειτουργεί νόµιµα. 
 
                       ε. Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  
 
                                 Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε 
προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 
 
            2. Εάν σε κάποια χώρα, βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι, 
δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις 
ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να 
αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του 
δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, 
δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι 
εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. 
 
           3. Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών των 
παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, συνιστά λόγο αποκλεισµού του υποψηφίου 
αναδόχου από το διαγωνισµό. 
 

Άρθρο 12ο 

Ανακοίνωση Κατακύρωσης-Ανάθεσης 
 
           1. Στον πάροχο υπηρεσιών στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση 
παροχής υπηρεσιών, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία: 
 
                       α. Τα προς προµήθεια είδη (ή παρεχόµενες υπηρεσίες), τις 
ποσότητες και τις τιµές. 
 
                       β. Το φορέα για τον οποίο προορίζονται τα υλικά ή οι υπηρεσίες. 
 
                       γ. Τη συµφωνία της κατακύρωσης και της ανάθεσης µε τους 
όρους της διαδικασίας και της πρόσκλησης καθώς και µε το σχέδιο σύµβασης που 
έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη. 
 
                       δ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 
 
           2. Ο πάροχος υπηρεσιών στον οποίο κατακυρώθηκε και ανατέθηκε η 
προµήθεια, υποχρεούται να προσέλθει εντός του χρονικού διαστήµατος που 
ορίζεται στην ανωτέρω ανακοίνωση, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, 
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. 
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Άρθρο 13ο 

Εγγυήσεις 
 
            1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των 
εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται 
από επίσηµη µετάφραση. Σε περίπτωση προσφορών ενώσεων προµηθευτών ή 
κοινοπραξιών, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης ή της κοινοπραξίας. Το ποσό των 
εγγυήσεων θα δίνεται σε ευρώ (€). 
 
            2. Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση 
συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό 1.278,15 €, το οποίο καλύπτει το 
2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης µη συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ. Ο αναλογούν ΦΠΑ και οι προβλεπόµενες κρατήσεις έχουν συµπεριληφθεί 
στην προϋπολογισθείσα δαπάνη.  
 

            3. Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε το 
συνηµµένο υπόδειγµα (Προσθήκη «1/Α») και η παρεχόµενη εγγύηση πρέπει να 
ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς που ζητείται από τη διακήρυξη. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται:  
 

 α. Στους συµµετέχοντες, σε περίπτωση απόρριψης της προσ-
φοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η 
προθεσµία άσκησης ενδίκων µέσων ή έχει υποβληθεί παραίτηση από αυτά.  

 

 β.  Στο µειοδότη, µετά την υπογραφή της σύµβασης και την 
υποβολή απ’ αυτόν εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. 
 
            4. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος είναι 
υποχρεωµένος να καταθέτει εγγυητική επιστολή για ποσό 3.195,36 €, το οποίο 
καλύπτει το 5% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. (Προσθήκη «2/Α»). 
 
            5. Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης πρέπει να είναι κατά δύο (2) τουλάχιστον µήνες µεγαλύτερος από τη 
διάρκεια της σύµβασης που θα υπογραφεί, συµπεριλαµβανοµένων και τυχόν 
παρατάσεων αυτής, όπως καθορίζεται στους Ειδικούς Όρους. 
 

6. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής 
τους, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό 
λόγω επιβολής προστίµου. 
 
 7. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 4 του Ν. 2286/95 
και στα άρθρα 23 και 25 του Π.∆. 118/07 (Κ.Π.∆.) 
 
 8.   Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε τα 
συνηµµένα υποδείγµατα του παρόντος Παραρτήµατος (Προσθήκες «1/Α» και 
«2/Α»).  
  
 9.   Σε περίπτωση µετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης 
των προϊόντων, ο ανάδοχος θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο  
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κατά τα ανωτέρω παρατεινόµενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι 
µεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον µήνα από τη νέα ηµεροµηνία παράδοσης 
των προϊόντων. 
 

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

 
Άρθρο 14ο 

Κρατήσεις - Έξοδα 
 
            1. Οι κρατήσεις και τα λοιπά έξοδα που βαρύνουν τον ανάδοχο, 
καθορίζονται επακριβώς στους ειδικούς όρους του διαγωνισµού. 
 
            2. Από τον ανάδοχο θα παρακρατείται Φόρος Εισοδήµατος (ΦΕ) σε 
ποσοστό 8%, επί του ποσού που προκύπτει από την καθαρή αξία των 
παρεχόµενων υπηρεσιών αφαιρουµένων των κρατήσεων, σε εφαρµογή του 
άρθρου 24 του Ν.2198/94. 
 
            3. Ο αναλογούν ΦΠΑ βαρύνει την Υπηρεσία. 
 

Άρθρο 15ο 
Χρόνος – Τόπος Παράδοσης Υπηρεσιών (Συσσιτίου) 

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

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

 
                     β. Όµοια θα εξασφαλίζει από την αρµόδια Υπηρεσία Ασφαλείας 
άδεια εισόδου του προσωπικού του στις Μονάδες που εµπλέκονται, όπου και 
όποτε αυτό απαιτείται για την παράδοση. 
 
           2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να  παραδίδει τις µερίδες µέσα στο 
χρονικό όριο και µε τον τρόπο που θα ορίζει η σύµβαση. 
 
           3. Ο συµβατικός χρόνος παράδοσης δεν µπορεί να µετατίθεται ή να 
παρατείνεται. 
 

Άρθρο 16ο 
Παραλαβή Υπηρεσιών (Συσσιτίου) 

 
            1. Ο έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής θα γίνεται 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί δηµοσίων προµηθειών / παροχή 
υπηρεσιών και τους Ειδικούς Όρους (δειγµατοληψία, διενεργούµενοι έλεγχοι κλπ) 
µε σύνταξη πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, παρουσία 
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του αναδόχου ή του νόµιµου εκπροσώπου του, εφόσον το επιθυµεί. Η επιτροπή 
παραλαβής είναι δυνατόν να ενισχυθεί µε πραγµατογνώµονα από τον αρµόδιο 
Φορέα. 
 
            2. Η επιτροπή παραλαβής - ελέγχου της Υπηρεσίας, δύναται να ζητήσει 
περαιτέρω εξετάσεις σύµφωνα µε τους Ειδικούς Όρους και οι οποίες βαρύνουν τον 
ανάδοχο. Οι εργαστηριακές εξετάσεις καθώς και το κόστος µεταφοράς των 
δειγµάτων στα αντίστοιχα εργαστήρια βαρύνουν τον ανάδοχο. Σε περίπτωση που 
δεν καταβληθεί το αντίτιµο των χηµικών εξετάσεων εντός του προβλεπόµενου 
χρονικού διαστήµατος από την έγγραφη ειδοποίηση της αρµόδιας χηµικής 
υπηρεσίας, είναι δυνατή η βεβαίωση του οφειλόµενου ποσού στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 
και η είσπραξή του σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως ∆ηµοσίων 
Εσόδων, δεδοµένου ότι αποτελεί κατά ένα µέρος δηµόσιο έσοδο και κατά το 
υπόλοιπο έσοδο του ΕΚΟΕΜΣ. Η είσπραξη εσόδων υπέρ ΕΚΟΕΜΣ έχει ανατεθεί 
στις ∆.Ο.Υ. µε το Αριθµ. 1091307/7572/0016/19-10-07/Αποφ.Υφ.Οικονοµικών 
(ΦΕΚ Β΄2155) «Είσπραξη Εσόδων Υπέρ Τρίτων από τις ∆.Ο.Υ.». Υπό την 
ανωτέρω επιλογή, διασφαλίζεται απολύτως η είσπραξη του αντιτίµου των 
παρεχόµενων υπηρεσιών, ενώ ταυτόχρονα αποφεύγονται καθυστερήσεις στη 
διαδικασία των προµηθειών. Αντίστοιχη ρύθµιση απαντάται και στις διατάξεις της 
µε αριθ. 3015595/8004/0078/1-8-97/Αποφ. Υφ. Οικονοµικών (ΦΕΚ Β΄ 714) 
«Λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν.4328/29 “Περί Συστάσεως 
Γενικού Χηµείου του Κράτους“», που αναφέρεται στην είσπραξη των χρηµατικών 
ποσών που καταβάλλονται για την παροχή υπηρεσιών από το Γενικό Χηµείο του 
Κράτους. 
 
            3. Τα αποτελέσµατα των χηµικών εξετάσεων θα κοινοποιούνται µετά 
την καταβολή του αντιτίµου αυτών. Σε περίπτωση αδυναµίας εκτέλεσης µερικών 
εξ’ αυτών, τότε το κόστος εκτέλεσης αυτών σε άλλους  προβλεπόµενους φορείς θα 
βαρύνει τον ανάδοχο (ΦΕΚ 488/Β’/21-5-98, ΦΕΚ 161/Β’/14-2-02 και ΦΕΚ 
131/Β’/7-2-03). 
 

Άρθρο 17ο 

Κήρυξη Αναδόχου ως Εκπτώτου – Κυρώσεις – Εξαιρέσεις 
 
          1.   Ο υποψήφιος ανάδοχος που δεν προσέρχεται µέσα στην προθεσµία 
που του ορίσθηκε να υπογράψει τη σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµα του και από κάθε 
δικαίωµα που απορρέει απ' αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα 
από την κλήση του για την παροχή εξηγήσεων και µετά από την γνωµοδότηση του 
αρµοδίου οργάνου. 
  
 2. Επίσης κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος µε την διαδικασία της 
παρ.1, εφόσον δεν κατέθεσε προσφορά για τη σύναψη σύµβασης, κατόπιν 
πρόσκλησης του από την αναθέτουσα αρχή. 
 
 3. Σε περίπτωση παράβασης όρων της σύµβασης, επιβάλλονται στον 
ανάδοχο, κατόπιν σχετικής εισήγησης και απόφασης της αναθέτουσας αρχής, οι 
παρακάτω κυρώσεις: 
 
 α. Πρώτη φορά, έγγραφη σύσταση. 
 
 β.  ∆εύτερη φορά, πρόστιµο 2.000 Ευρώ. 
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 γ.  Τρίτη φορά, πρόστιµο 4.000 Ευρώ. 
 
 δ.  Τέταρτη φορά, πρόστιµο 6.000 Ευρώ. 
 
 ε.  Για επόµενες φορές, εφόσον παρουσιαστούν, κατά την κρίση 
της αναθέτουσας αρχής και µε την επιφύλαξη των καθοριζοµένων στο Ν.4235/14: 
 
  (1)  Θα επιβάλλεται πρόστιµο µε προσαύξηση του αµέσως 
προηγούµενου προστίµου, σε ποσοστό που θα καθορίζει η αναθέτουσα αρχή. 
 
  (2)  Κήρυξη του αναδόχου, ως έκπτωτου. 
 
 4. O ανάδοχος θα κηρύττεται έκπτωτος υποχρεωτικά, µετά από την 
επιβολή 3 προστίµων κατά τη διάρκεια της σύµβασης. 
 
 5. Καταστάσεις και γεγονότα που συνιστούν παράβαση των όρων της 
σύµβασης αποτελούν ενδεικτικά οι παρακάτω περιπτώσεις: 
 
  α.  Επαναλαµβανόµενης έλλειψης γευµάτων. 
 
  β.  Παράληψης αντικατάστασης γευµάτων, τα οποία δεν 
ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές, κατόπιν µακροσκοπικής ή 
µικροσκοπικής εξέτασης. 
 
  γ.  Επαναλαµβανόµενης απαίτησης της αναθέτουσας αρχής για 
αντικατάσταση των γευµάτων λόγω ακαταλληλότητας, η οποία καταδεικνύει µη 
συµµόρφωση του αναδόχου. 
 
  δ.  Μη ύπαρξης συνθηκών προβλεποµένης καθαριότητος – 
υγιεινής, τόσο κατά την παρασκευή, όσο και κατά τη συσκευασία, µεταφορά και 
διάθεση των γευµάτων. 
 
  ε.  Μη συµµόρφωσης του αναδόχου σε έγγραφη υπόδειξη, η οποία 
καταδεικνύει µη τήρηση των υποχρεώσεών του κατά την υλοποίηση του έργου. 
 

στ.  Μη τακτοποίησης παρατηρήσεων δευτερεύουσας σηµασίας, 
οι οποίες θέτουν σε άµεσο κίνδυνο την ποιότητα των γευµάτων και για τις οποίες 
έχει ενηµερωθεί να επιλύσει εντός συγκεκριµένου χρονικού διαστήµατος. 
 
     6. Ειδικότερα για τα 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, 
θα ενηµερώνεται παράλληλα και ο ΕΦΕΤ. 
 
 7. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ή την 
ανάθεση, ή από τη σύµβαση, εφόσον: 
 
  α.  Η σύµβαση δεν υπογράφηκε ή οι υπηρεσίες δεν παραδόθηκαν 
µε ευθύνη της αναθέτουσας αρχής. 
 
  β.  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
 8. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, την 
ανάθεση, ή τη σύµβαση, επιβάλλονται µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, µετά 
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από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις 
που κατ’ αναλογία προβλέπονται στο άρθρο 34 παρ. 5 του Π∆ 118/2007. 
 
 9. Για την επιβολή των ανωτέρω ποινικών ρητρών λαµβάνεται υπόψη 
το πρωτόκολλο της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής.  
 
 10.  Η είσπραξη προστίµων γίνεται µε παρακράτηση από το λαβείν του 
αναδόχου ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο 
ποσό, ή µε βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. 
 
 11.  Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, το πρόστιµο επιβάλλεται 
αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης/κοινοπραξίας.  
 
 12.  Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου µε τις επιβληθείσες 
κυρώσεις, αυτός µπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 15 παρ. 5 του Π∆ 118/2007. Επί της προσφυγής, 
αποφασίζει η αναθέτουσα αρχή, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 
οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή 
προσβολή µε άλλη, οποιασδήποτε φύσης, διοικητική προσφυγή.  
 
 13.  Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Π∆ 118/2007, ο 
ανάδοχος ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της 
αναθέτουσας αρχής από την µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης.  
 

Άρθρο 18ο 
Τρόπος Πληρωµής 

 
 1.  Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται σε ευρώ (€), µε ΤΧΕ (Τακτικό 
Χρηµατικό Ένταλµα), για παροχή υπηρεσιών σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στους 
όρους του διαγωνισµού και τη σύµβαση. 
 

         2. Η πληρωµή των παρεχοµένων υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται 
στο τέλος του µήνα, µε την τιµολόγηση αυτών, στο όνοµα του δικαιούχου, υπό τον 
όρο ότι η παράδοση των εκτελουµένων εργασιών θα γίνεται σύµφωνα µε τα 
προβλεπόµενα στη σύµβαση και µε την υποβολή των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών του άρθρου 35 του Π.∆. 118/2007 και για το αναλογούν ποσό, 
µέσω του οικείου ΕΛ∆ΑΠ. Τα έξοδα µεταφοράς των ειδών στην έδρα παράδοσης 
βαρύνουν τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει στην Υπηρεσία, 
εντός του πρώτου δεκαηµέρου κάθε µήνα, τα σχετικά µε τις παρασχεθείσες 
υπηρεσίες του προηγουµένου µηνός, τιµολόγια και λοιπά δικαιολογητικά 
πληρωµής (όπως φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα) που τον αφορούν. 
 
 3. Οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0873 «Αµοιβές Νοµικών 
Προσώπων» και εντάσσονται στο Τακτικό Προϋπολογισµό Οικονοµικού έτους 
2016 του Ειδικού Φορέα 11-590. 
 
 4. Σε περίπτωση ένταξης του εν λόγω έργου στο Ταµείο Εσωτερικής 
Ασφάλειας (ISF), η πληρωµή θα γίνεται µε την έκδοση και παραλαβή του σχετικού 
τιµολογίου, απολογιστικά, µε ηλεκτρονική πληρωµή, στο όνοµα του αναδόχου από 
τον υπόλογο διαχειριστή µε την προσκόµιση των απαραίτητων δικαιολογητικών 
της περιοχής του, µετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή τους, 
εφόσον υποβληθούν αρµοδίως τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά. 
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5. Σε περίπτωση έναρξης του έργου εντός του µηνός, τότε η πληρωµή 

του (1) πρώτου τιµολογίου θα γίνει κατ’ αναλογία ηµερών. Οι µέρες του µήνα 
ορίζονται σε (30) τριάντα. 

 
          6. Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία, στις 
προµήθειες εσωτερικού και εξωτερικού, ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην κείµενη 
νοµοθεσία. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, η αρµόδια Υπηρεσία που 
διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωµή, µπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο 
κρίνει απαραίτητο. 
 
         7. Η αναθέτουσα αρχή, εάν δεν συµφωνήθηκε ορισµένη ηµέρα η 
προθεσµία πληρωµής της αµοιβής, γίνεται υπερήµερος, χωρίς να απαιτείται 
όχληση και οφείλει τόκους: 
 
                      α. Εάν παρέλαβε το τιµολόγιο πριν την έκδοση του οριστικού 
πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, µόλις παρέλθουν εξήντα (60) 
µέρες από την ηµεροµηνία έκδοσης του παραπάνω πρωτοκόλλου, ή 
 
                      β. Εάν παρέλαβε το τιµολόγιο µετά την έκδοση του οριστικού 
πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, µόλις παρέλθουν εξήντα (60) 
µέρες από την παραλαβή του τιµολογίου. Το ύψος των τόκων υπερηµερίας που 
είναι υποχρεωµένη να καταβάλει η αναθέτουσα αρχή υπολογίζεται µε βάση το 
επιτόκιο που εφαρµόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα («επιτόκιο αναφοράς») 
προσαυξηµένο κατά οκτώ (8) ποσοστιαίες µονάδες («περιθώριο»).  
 

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

  β. Κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν δικαστικών διενέξεων. 
 
  γ. Στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 
7 του Π.∆. 118/07.  
 
  δ. Επίσης, δεν προσµετράται ο χρόνος καθυστέρησης της 
πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (µη έγκαιρη υποβολή των 
αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών µε έκπτωση λόγω αποκλίσεων 
από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). 
 

9. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των 
τιµολογίων, βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. 
    

10. Ο ανάδοχος βαρύνεται µε τις κρατήσεις που διενεργούνται για τις 
προµήθειες του Στρατού Ξηράς ως εξής : 
 

α. Υπέρ ΜΤΣ        4,00% 
 

β. Υπέρ ΕΑΑ∆ΗΣΥ       0,10% 
 

γ. Υπέρ Χαρτοσήµου       0,083% 
 

δ. Υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήµου              0,0166% 
 ΣΥΝΟΛΟ         4,1996% 
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Άρθρο 19ο 

Ενστάσεις - Προσφυγές 
 

1. Στους ενδιαφερόµενους παρέχεται η δυνατότητα άσκησης 
ενστάσεων και προσφυγών, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Π∆ 118/07. Λόγω 
του επείγοντος, οι προθεσµίες υποβολής ενστάσεων δύνανται να συµπτυχθούν σε 
χρόνους που θα καθορίζονται στις αντίστοιχες αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής 
(απόφαση µετά την αποσφράγιση δικαιολογητικών, πρόθεση κατακύρωσης, 
κατακύρωση κλπ). Σε περίπτωση κατά την οποία κάποια ένσταση συµµετέχοντος 
στο διαγωνισµό στρέφεται εναντίον άλλου συµµετέχοντος, θα του κοινοποιείται µε 
µέριµνα του υποβάλλοντος την ένσταση. Ειδικότερα κατά της διακήρυξης του 
διαγωνισµού ενστάσεις δύνανται να υποβληθούν έως την 20 09:00 Ιουλ 16. 
          
  2. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης ή προσφυγής µε τηλεοµοιοτυπία 
(fax), από τους υποψηφίους αναδόχους, αυτές δεν θα λαµβάνονται υπόψη, παρά 
µόνο εάν επακολουθήσει από την τηλεοµοιοτυπία (fax) η υποβολή του 
επιβεβαιωτικού πρωτοτύπου της ενστάσεως ή προσφυγής, σύµφωνα µε το άρθρο 
14 του Ν.2672/98 και του άρθρου 10 παρ 2 του Ν.2690/99. 
 

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

 
4. ∆εν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά πράξης, 

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

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

 
7. Σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 15 του Π∆ 118/2007, για 

το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 
του ιδίου ως άνω Π.∆, απαιτείται να προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ 
του ∆ηµοσίου ύψους χιλίων ευρώ (1.000€). Το παράβολο αυτό αποτελεί δηµόσιο 
έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε) 3741 («παράβολα 
από κάθε αιτία»).  
 
 8. Σύµφωνα µε το άρθρο 11 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 
«Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων Οικονοµικών, 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Παιδείας 
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ∆ικαιοσύνης,  
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∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 237/05-12-12) περί 
τροποποίησης του Ν.3886/10, για το παραδεκτό της άσκησης της αιτήσεως 
ασφαλιστικών µέτρων πρέπει να κατατεθεί, µέχρι την πρώτη συζήτηση της 
υποθέσεως, παράβολο, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε ποσοστό 1% της 
προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Για την είσπραξη του 
παραβόλου, το οποίο δεν µπορεί να υπερβεί τις 50.000 ευρώ, εκδίδεται 
αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες, 
υπέρ του Ταµείου Χρηµατοδοτήσεως ∆ικαστικών Κτηρίων (ΤΑ.Χ.∆Ι.Κ.) και υπέρ 
του ∆ηµοσίου, σε ποσοστό 60% και 40% του συνολικού ύψους αντιστοίχως, το 
οποίο καταµερίζεται σε δύο αντίστοιχα ΚΑΕ. Σε περίπτωση ολικής ή µερικής 
αποδοχής της αιτήσεως, το δικαστήριο διατάσσει την απόδοσή του στον 
αιτούντα». 
 

Άρθρο 20ο 

∆απάνες ∆ηµοσίευσης 
 

Τα έξοδα των εκ του νόµου απαραίτητων δηµοσιεύσεων της διακήρυξης, 
εάν απαιτηθούν βαρύνουν την Υπηρεσία. 
 

Άρθρο 21ο 

Λοιποί Όροι 
 
           1. Όπου από τους όρους του διαγωνισµού, απαιτείται η ηλεκτρονική 
υποβολή πιστοποιητικού, βεβαίωσης ή άλλου εγγράφου, αυτά κατατίθενται είτε ως 
πρωτότυπα ή ως επικυρωµένα αντίγραφα, σύµφωνα µε το άρθρο 11 του 
Ν.2690/99 και στα καθοριζόµενα στο Ν.4250/14, όπως ισχύει σήµερα. 
 
          2. Επισηµαίνεται ότι, η ηµεροµηνία υπογραφής των υπεύθυνων 
δηλώσεων θα πρέπει να συµπίπτει µε την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς. 
∆ηλαδή η προσφορά θα πρέπει να ταχυδροµείται προς την Υπηρεσία, την ηµέρα 
που θα υπογράφεται η υπεύθυνη δήλωση ή εάν παραδίδεται ιδιοχείρως την ηµέρα 
και ώρα διεξαγωγής του διαγωνισµού, θα πρέπει να έχει υπογραφεί.   
 
           3. Προσφορές που δεν είναι σύµφωνες µε τα παραπάνω οριζόµενα θα 
απορρίπτονται. 
 
           4. Επισηµαίνεται ότι, όλα τα φύλλα των εγγράφων στοιχείων των 
οικονοµικών και τεχνικών προσφορών, θα φέρουν υποχρεωτικά συνεχή αρίθµηση 
από το πρώτο µέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων 
αυτών, οι προσφορές (οικονοµικές - τεχνικές) να συνοδεύονται από ευρετήριο, στο 
οποίο θα αναγράφεται το περιεχόµενο του κάθε εγγράφου, µε την αντίστοιχη 
αρίθµηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (πχ οικονοµική προσφορά: φύλλα 1 - 4, 
εγγυητική επιστολή: φύλλο 5 κ.ο.κ). Έγγραφα τυχόν εµπιστευτικού χαρακτήρα να 
µνηµονεύονται εµφανώς στο ευρετήριο για την καλύτερη διασφάλιση του 
απορρήτου τους. 
 
           5. Απαγορεύεται η εκχώρηση των συµβατικών υποχρεώσεων και 
δικαιωµάτων από τον ανάδοχο σε τρίτους, πλην του δικαιώµατος είσπραξης 
συµβατικού τιµήµατος, το οποίο µπορεί να εκχωρείται σε αναγνωρισµένο 
Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα µετά από τεκµηριωµένο βάσει συµφωνητικού αίτηµα 
του αναδόχου προς την αναθέτουσα αρχή και σχετική απόφαση - έγκρισή της. Οι 
ανάδοχοι, εφόσον επιθυµούν εκχώρηση των δικαιωµάτων και υποχρεώσεών τους  
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σε τράπεζα, υποχρεούνται να το γνωστοποιούν στην Υπηρεσία µε την υποβολή 
της οικονοµικής προσφοράς τους. Προ της υπογραφής της σύµβασης οι ανάδοχοι 
θα προσκοµίζουν στην Υπηρεσία το σχέδιο της σύµβασης εκχώρησης, 
προκειµένου να ελέγχεται από την Υπηρεσία. Το επίσηµο πλέον κείµενο θα 
αναγράφεται στο κείµενο της σύµβασης και θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
αυτής. 
 
           6. Κανένας    υποψήφιος    ανάδοχος   δεν   µπορεί   σε   οποιαδήποτε 
περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας, 
σχετικά µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 
 

7.  Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί 
δηµοσίων προµηθειών / παροχή υπηρεσιών. 
 
 Σχης (ΠΖ) ∆ηµήτριος Βουνίσιος 
Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης 
  
  
  
Ανχης (ΕΜ) ∆ηµήτριος Σκρινής  
           4ο  ΕΓ/3ο – 5ο ΤΜ  
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«1»  Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής  
«2»  Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης της Σύµβασης 
 
 
 
 

16PROC004792653 2016-07-15

ΑΔΑ: Ω0736-ΑΒΗ



16PROC004792653 2016-07-15

ΑΔΑ: Ω0736-ΑΒΗ



 
 

   

  Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
  «ΣΜΥΡΝΗ» 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 

  15 Ιουλ 16 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
Φ.600.163/82/13908/Σ.2740 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας ................. Ηµεροµηνία έκδοσης:........... 
Κατάστηµα ..............................  
(∆νση οδός-αριθµός ΤΚ fax) ΕΥΡΩ # …………… €# .. 
(οδός-αριθµός-τηλ.): ..............  
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜ ..............ΕΥΡΩ # …………….. € # 
 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ #...............# 
(και ολογράφως) ........    χιλιάδων ευρώ υπέρ της εταιρίας .................     διεύθυνση 
...................  δια τη συµµετοχή της στο διενεργούµενο διαγωνισµό της Ι 
ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ για την παροχή υπηρεσιών σίτισης προσφύγων - 
µεταναστών, σύµφωνα   µε   την υπ' αριθµόν …../2016 διακήρυξή σας. 
 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισµό, απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρίας καθ’ όλο το χρόνο 
ισχύος της. 

 

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

 

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

 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 
έγγραφο της Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα 
υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 

 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την .................  
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Η παρεχόµενη εγγύηση πρέπει να ισχύει επί 
ένα (1) µήνα τουλάχιστον µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που 
ζητείται από τη διακήρυξη). 

 

 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν 
δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
 

 Σχης (ΠB) Ιωάννης Ζάρας 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ντής 4ου ΕΓ  

  

Ανχης (ΕΜ) ∆ηµήτριος Σκρινής  
           4ο  ΕΓ/3ο – 5ο ΤΜ  
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  Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
  «ΣΜΥΡΝΗ» 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 

  15 Ιουλ 16 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» 
Φ.600.163/82/13908/Σ.2740 
 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Ονοµασία Τράπεζας.................  Ηµεροµηνία έκδοσης: ..........  
Κατάστηµα ............................... 
(∆νση οδός-αριθµός ΤΚ fax) ΕΥΡΩ # …………… €# .. 
(οδός-αριθµός-τηλ.):..............  
 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜ………..ΕΥΡΩ………….  
 
 Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας 
εγγυητικής    επιστολής    ανέκκλητα    και    ανεπιφύλακτα,    παραιτούµενοι    του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ……………  
(και ολογράφως)………………..  στο οποίο και µόνο περιορίζεται η υποχρέωσή 
µας, υπέρ της εταιρίας……………………………………………………………………  
∆νση……………………………. για την καλή εκτέλεση  από αυτήν των όρων της µε 
Αριθµό ……/2016 σύµβασης, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης προσφύγων 
- µεταναστών, σύµφωνα   µε   την υπ' αριθµόν …../2016 διακήρυξή σας.  
 
 Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη 
τη δήλωσή σας, ολικά ή µερικά, χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή 
ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) 
ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
 

 Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό 
έγγραφο της Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα 
υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. 
 

 Η παρούσα ισχύει µέχρι και την………………….. 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Η παρεχόµενη εγγύηση πρέπει να ισχύει επί δύο (2) 
µήνες τουλάχιστον µετά τη λήξη της σύµβασης). 
 
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν 
δοθεί στο ∆ηµόσιο και ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο 
Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
 

 Σχης (ΠB) Ιωάννης Ζάρας 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ντής 4ου ΕΓ  
  
  
Ανχης (ΕΜ) ∆ηµήτριος Σκρινής  
           4ο  ΕΓ/3ο – 5ο ΤΜ  
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  Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ                                                                                                                                                                        
  «ΣΜΥΡΝΗ» 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 
  15 Ιουλ 16 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ   
Φ.600.163/82/13908/Σ.2740   
      

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
(ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ  

ΣΤΟ ΤΟΣΚΕ∆ΜΕ ΣΤΡ∆ΟΥ «ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ» 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο  
Αντικείµενο Προµήθειας 

 
1. Το αντικείµενο της παρούσας αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για 

την παροχή πλήρους διατροφής περίπου τετρακοσίων πενήντα (450) προσφύγων 
- µεταναστών που διαµένουν στο ΤΟΣΚΕ∆ΜΕ του Στρατοπέδου «ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ 
ΚΟΚΚΙΝΟΥ» (Βέροια). Ο ανωτέρω αριθµός είναι ενδεικτικός και δύναται να 
αυξοµειώνεται ανάλογα µε τις απαιτήσεις κάλυψης αναγκών.   
 

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

 
3. Τα ειδικά συσσίτια εκτιµώνται σε ποσοστό περίπου 20% του 

συνόλου των µερίδων και αναλύονται στις Προσθήκες του παρόντος. 
 

4. Εξαιτίας της ιδιαιτερότητας της φύσης της παρεχόµενης υπηρεσίας 
και του γεγονότος ότι ο τελικός αριθµός των γευµάτων  δεν µπορεί να καθορισθεί 
εκ των προτέρων, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να αυξοµειώνει τον αριθµό 
των σιτιζόµενων και κατά συνέπεια των ηµερήσιων µερίδων σύµφωνα µε την 
διαδικασία του άρθρου 5 του παρόντος. 
 

5. Βασικά Στοιχεία της ∆ιαδικασίας: 
 
  Οι διαδικασίες σύναψης σύµβασης θα πραγµατοποιηθούν µε 

µέριµνα της Μεραρχίας και για τις ποσότητες που αναφέρονται στον Πίνακα του 
παρόντος άρθρου. 

 
 Ο παρακάτω πίνακας, καθορίζει τις βασικές διοικητικές λεπτοµέρειες 

της διαδικασίας µέχρι και τη σύναψη της σύµβασης. 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

∆ιαδικασία της διαπραγµάτευσης χωρίς 
δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού 
µε γραπτές ενσφράγιστες προσφορές. 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Αποκλειστικά η χαµηλότερη τιµή, 
όπως προκύπτει από τον τύπο 
αξιολόγησης προσφερόµενων  
τιµών, σύµφωνα µε την ανάλυση στους 
Γενικούς και Ειδικούς Όρους.  
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Η ανάδειξη µειοδότη θα γίνει βάσει των 
κριτηρίων που προβλέπονται στα 
άρθρα 51 και 52 του Π∆ 60/07, αφού η 
αναθέτουσα αρχή ελέγξει την 
καταλληλότητα των οικονοµικών 
φορέων που δεν έχουν αποκλεισθεί 
σύµφωνα µε τα άρθρα έως 42 και 49 
του ιδίου Π∆. 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Το ταχύτερο δυνατό. 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Λέσχη Αξιωµατικών Φρουράς Βέροιας 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Αναλυτική περιγραφή των υπηρεσιών 
όπως στους Ειδικούς Όρους 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 55520000-1 
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 

∆ΑΠΑΝΗ  
79.245,00 € 

ΜΟΝΑ∆Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ Ηµερήσιο συσσίτιο ενός ατόµου 
(πρωινό – γεύµα – δείπνο) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 450 ηµερήσιες µερίδες 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  30 ηµερολογιακές ηµέρες 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
ΤΟΣΚΕ∆ΜΕ Στρδου «ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ 
ΚΟΚΚΙΝΟΥ» (Βέροια) 

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών η 
ελληνική.  

ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ευρώ (€) 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  
ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι τιµές υπόκεινται στις υπέρ του ΜΤΣ 
και τρίτων νόµιµες κρατήσεις οι 
ισχύουσες µέχρι και την ηµέρα 
υποβολής της προσφοράς. 

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 
Κατά την πληρωµή, παρακρατείται ο 
προβλεπόµενος από την κείµενη 
νοµοθεσία φόρος εισοδήµατος.  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
(ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) 

15 Ιουλίου 2016 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

25 Ιουλίου 2016 (ώρα 08:30)  

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  
ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

120 ηµέρες (τουλάχιστον) µέχρι 
ολοκληρώσεως συµβατικών 
υποχρεώσεων 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τρίτη 02 Αυγούστου 2016 

<< ∆ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ >>  
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο πάροχος υπηρεσιών σίτισης 
υποχρεούται να υποβάλει προσφορά 
για το σύνολο των αιτούµενων 
(περιγραφόµενων), συσσιτίων. 
Η προµήθεια δεν είναι διαιρετή κατά 
είδος παρεχόµενων υπηρεσιών. Είναι 
διαιρετή κατά αριθµό ηµερών, κατά τις 
οποίες θα παρέχονται οι υπηρεσίες. 
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ΑΡΘΡΟ 2Ο  

Προαπαιτούµενα – Προσόντα Υποψήφιου Αναδόχου 
 

 Οι υποψήφιοι ανάδοχοι στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» οφείλουν να 
υποβάλουν επιπρόσθετα των αναφεροµένων στους Γενικούς Όρους, στοιχεία που 
αφορούν στα παρακάτω: 
 
 1. Τον τόπο εγκατάστασης της επιχείρησης παρασκευής των γευµάτων, ο 
οποίος υπόκειται σε υγειονοµικό έλεγχο, οποτεδήποτε κρίνεται σκόπιµο από την 
Υπηρεσία.  
 
 2. Την άδεια λειτουργίας για το σκοπό της παροχής σίτισης. 
 
 3. Την εξασφάλιση µεταφοράς 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. 
 
 4. Την πιστοποίηση κατά ISO 22000/2005 και ISO 9001:2008 ή 
ισοδύναµα. 
 
 5. Τη µεταφορά των προϊόντων συσσιτίων µε κατάλληλα οχήµατα ή λοιπά 
µέσα, 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 / µέσου. 
 
 6. Κωδικό αριθµό έγκρισης αδείας λειτουργίας εγκατάστασης του ΕΦΕΤ, 
εφόσον απαιτείται από τον ΕΚ 852/2004. 
 
 7. Λίστα όλων των συνεργαζόµενων µε αυτόν προµηθευτών. 
 
 8. Υπεύθυνες δηλώσεις των συνεργαζόµενων µε αυτόν προµηθευτών, ότι 
µπορούν να τον εφοδιάζουν µε επαρκείς ποσότητες πρώτων υλών / υπηρεσιών 
για την υλοποίηση των καθοριζοµένων στην παρούσα, οι οποίοι οφείλουν να 
έχουν ανάλογες πιστοποιήσεις ποιότητας. 
 

ΑΡΘΡΟ 3Ο  
Υποχρεώσεις Υποψήφιου Αναδόχου 

 
 1. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει στο φάκελο 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα εξής στοιχεία : 
 
  α. Το προσωπικό (αριθµός, ειδικότητα, προϋπηρεσία, βάρδιες, ώρες 
παροχής υπηρεσιών) που θα απασχοληθεί µε το παρεχόµενο έργο. 
 
  β. Τη µέθοδο παρασκευής, επόπτευσης και ελέγχου παρασκευής, 
µεταφοράς και παράδοσης του συσσιτίου. 
 
  γ. Τα µέτρα που θα λάβει για να εξασφαλίσει την ποιότητα των 
παρεχοµένων υπηρεσιών. 
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  δ. ∆ήλωση εφεδρικής µονάδας εγκατάστασης, η οποία θα 
ενεργοποιηθεί σε περίπτωση αδυναµίας παραγωγής ή συµπληρωµατικής 
παραγωγής της αρχικής µονάδας, η οποία πρέπει να ικανοποιεί τις ίδιες 
προϋποθέσεις µε την αρχική.  
 

 2. Στα παραπάνω οι κατ’ ελάχιστο προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούνται είναι οι εξής: 
 
  α. 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. 
 
  β. Τα προϊόντα που θα χρησιµοποιούνται για την παραγωγή του 
συσσιτίου θα είναι σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών.  
 
  γ. Τα σκεύη που θα χρησιµοποιούνται για την παρασκευή, µεταφορά 
και αποθήκευση θα εναρµονίζονται µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών. 
 

  δ. Οι µερίδες του συσσιτίου θα παρατίθενται στους δικαιούχους και 
θα διατίθενται σε σκεύη µιας χρήσεως, µε µέριµνα του αναδόχου. 
 
  ε. Το πρόγραµµα συσσιτίου των προσφύγων - µεταναστών 
διακρίνεται ως ακολούθως:  
 
   (1) Γενικό Συσσίτιο ως Προσθήκη «1/Β». 
 
   (2) Συσσίτιο για βρέφη (0-6 µηνών) ως Προσθήκη «2/Β». 
 
   (3) Συσσίτιο για βρέφη (6-12 µηνών) ως Προσθήκη «3/Β». 
 

   (4) Συσσίτιο για παιδιά (1 ως 12 ετών) ως Προσθήκη «4/Β». 
 
   (5) Συσσίτιο για διαβητικούς ως Προσθήκη «5/Β». 
 

(6) Συσσίτιο για ευάλωτες οµάδες (έγκυοι, θηλάζουσες κτλ) ως 
Προσθήκη «6/Β». 

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

   Στις προσφερόµενες από τους υποψήφιους αναδόχους τιµές της 
ηµερήσιας ατοµικής µερίδας σίτισης θα συµπεριλαµβάνεται και το κόστος 
προµήθειας µιας φιάλης εµφιαλωµένου νερού 1,5 λίτρων, το οποίο θα βαρύνει τον 
ανάδοχο (µία φιάλη 1,5 λίτρων ανά άτοµο, για κάθε ηµέρα της σύµβασης). 
 
  στ. Τα τρία (3) γεύµατα θα πρέπει να παρατίθενται από προσωπικό 
του αναδόχου  από 07:00 ως την 09:00 για το πρωινό, από 12:30 ως την 14:30 για 
το µεσηµεριανό και από 19:00 ως την 21:00 για το βραδινό και στην ενδεικνυόµενη 
για βρώση θερµοκρασία. Το σχετικό χρονοδιάγραµµα είναι ενδεικτικό και δύναται 
να τροποποιείται µετά από σύµφωνη γνώµη του αναδόχου και της Υπηρεσίας. 
 
 3. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει µε δικά του έξοδα να διαµορφώσει 
τους χώρους παράθεσης, να διαθέτει υλικά διανοµής φαγητού (ποτήρια, σκεύη, 
χαρτοπετσέτες κτλ.) καθώς και να τηρεί τους κανόνες υγιεινής. 
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 4. 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.  
 

 5. Μετά τη λήξη της σύµβασης, ο υποψήφιος ανάδοχος θα παραδίδει τους 
χώρους ως έχουν και θα έχει τη δυνατότητα να αποσύρει τις κατασκευές του και τα 
µηχανήµατα - έπιπλα ιδιοκτησίας του. 
 
 6. Η εξυπηρέτηση θα γίνεται µε σύστηµα αυτοεξυπηρέτησης (SELF 
SERVICE). 
 
 7. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να ορίσει υπεύθυνο έργου και 
αναπληρωµατικό ο οποίος πρέπει αφενός να επιβλέπει την ορθή λειτουργία, 
αφετέρου να έρχεται σε επαφή µε τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας, για 
οποιοδήποτε πρόβληµα προκύψει. 
 
 8. Το προσωπικό του υποψήφιου ανάδοχου υποχρεούται: 
 

  α. Να φέρει διακριτική αµφίεση ή χαρακτηριστικό. 
 
  β. Να έχει υποβληθεί στους προβλεπόµενους εµβολιασµούς και 
λοιπές εξετάσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. 
 
  γ. Να είναι ευγενικό, ευπρεπούς εµφάνισης και θα δέχεται κάθε 
έλεγχο από τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας. 
 
  δ. Να τελεί υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του αναδόχου.  

 
ΑΡΘΡΟ 4Ο 

Ποιότητα Προσφεροµένων Ειδών – Έλεγχος 
 

 1. Ποιότητα προσφεροµένων ειδών: 
 
  α. Όλα τα προσφερόµενα είδη θα είναι σύµφωνα µε τον Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών. 
 
  β. Με µέριµνα του υποψήφιου ανάδοχου πρέπει να εξασφαλίζονται 
οι προϋποθέσεις υγειονοµικής µεταφοράς και τοποθέτησης των ειδών (µεταφορά 
εντός καθαρών συσκευασιών, καθαριότητα και απολύµανση χώρων ευθύνης του). 
 
  γ. Η µεταφορά των ειδών θα γίνεται µε κατάλληλα οχήµατα / µέσα 
για το σκοπό αυτό, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στις παρ. 3 και 5 του άρθρου 2 
του παρόντος.  
 

  δ. Οι συσκευασίες των συσσιτίων θα εναρµονίζονται µε τις διατάξεις 
του άρθρου 21 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών για την χρήση τους σε ζεστά και 
κρύα τρόφιµα έτσι ώστε να ευνοούν τη διατήρηση της θερµοκρασία τους και να 
εξασφαλίζουν την καταλληλότητα προς κατανάλωση. 
 
  ε. Επίσης η Υπηρεσία, κατά την κρίση της και µε την παρουσία του 
αναδόχου ή του αντιπροσώπου του, δύναται να λαµβάνει δείγµατα των προς 
κατανάλωση ειδών τα οποία θα προσκοµίζονται στο στρατιωτικό χηµείο ή σε 
αντίστοιχο χηµείο (όταν δεν υπάρχει στρατιωτικό), προς υποβολή τους στους εξής 
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ελέγχους: 
 

   (1) Μικροβιολογικό σε τρόφιµα έτοιµα προς κατανάλωση 
(σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Οδηγίας ΕΚ 1441/2007).  
 
    (α)  Salmonella spp: απουσία / 25 γρ. (υποχρεωτικά για 
γεύµατα που περιέχουν κοτόπουλο). 
 
    (β)  Listeria monocytogenes: ≤ 100 cfu/g. 
 
     Επίσης θα πραγµατοποιηθούν και οι παρακάτω 
εξετάσεις που 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/∆ΕΜ. 
 

    (γ)  Stαphylococcus coagulase positive: <100 cfu/g. 
 
    (δ)  E. coli: <10 cfu/g. 
 
   (2) Χηµική ανάλυση. 
 

(3) Ιστολογική εξέταση. 
 

    Σε κιµά και κρεατοσκευάσµατα (µπιφτέκια κ.λπ.) 
  
  στ. Τα δείγµατα που θα λαµβάνονται θα είναι τρία (3) από κάθε είδος, 
και το κόστος τους θα βαρύνει τον ανάδοχο. Επίσης τον ανάδοχο θα βαρύνει και 
το κόστος των εξετάσεων / χηµικών αναλύσεων. 
 
  ζ. Τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να 
είναι απολύτως σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίµων. 
 
 2. Έλεγχος κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου: 
 
  α. Ο ανάδοχος θα δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο στα συσσίτια 
(βάρος, περιεκτικότητα, ποιοτικό έλεγχο, χηµικό έλεγχο), ο οποίος θα γίνεται από 
αρµόδια επιτροπή της Υπηρεσίας, παρουσία (κατά την κρίση της) υγειονοµικού 
προσωπικού, η οποία θα υποβάλλει εισηγήσεις – παρατηρήσεις προς τα αρµόδια 
όργανα της Υπηρεσίας. 
 

  β. Τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας θα ελέγχουν την καθαριότητα 
των χώρων παρασκευής των µερίδων και παράθεσης. 
 
  γ. Ο έλεγχος αποσκοπεί στην ορθή λειτουργία των χώρων 
παρασκευής / παράθεσης (υγειονοµικός έλεγχος τροφίµων), στην ασφάλεια των 
χώρων και των εγκαταστάσεων. 
 
  δ. Η Υπηρεσία δύναται να προβαίνει σε υγειονοµικό έλεγχο των 
εργαστηρίων – εγκαταστάσεων του ανάδοχου, ώστε να διαπιστώνεται η 
συµµόρφωσή του µε τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. 

 
Άρθρο 5ο  

Παραγγελία – Παράδοση – Παραλαβή Μερίδων 
 

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

 2. Επιπλέον ο ανάδοχος διατηρεί υποχρέωση δυνατότητας παράδοσης 
του πρωινού κάθε ηµέρας του γενικού συσσιτίου µε ετοιµότητα παράδοσης εντός 
µίας (1) ώρας.  
 

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

 4. Τα φαγητά πρέπει να παραδίδονται µέσα σε ισοθερµικά κουτιά 
µεταφοράς και να αφήνονται µέσα στα ισοθερµικά κουτιά µεταφοράς προκειµένου 
να διατηρούνται σε κατάλληλη θερµοκρασία. Τα ισοθερµικά κουτιά µεταφοράς 
πρέπει να είναι καθαρά, µε ευθύνη του αναδόχου, ώστε να εξασφαλίζονται οι 
προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία συνθήκες υγιεινής. 
 
 5. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος καλής εκτέλεσης του συνόλου των 
παρασχεθεισών υπηρεσιών, η επίβλεψη και η παραλαβή τους θα γίνεται από 
τριµελή επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, η οποία θα συγκροτηθεί 
ειδικά για το σκοπό αυτό. Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου 
θα παρακολουθεί διαρκώς τη χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία αλλά και την όλη 
υλοποίηση των 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 
της τελικής διάθεσης, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς. 
 
 6. Καθηµερινά θα συντάσσονται καταστάσεις παραληφθεισών µερίδων  
(πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) που θα συνυπογράφονται από 
την αρµόδια επιτροπή της ανωτέρω παραγράφου, τον επικεφαλής του Κέντρου και 
τον ορισθέντα από τον ανάδοχο υπεύθυνο του έργου (ή τον αναπληρωµατικό). 
 

 7. Σε περίπτωση που οι παραγγελθείσες  µερίδες δεν καταναλωθούν 
εντός της ηµέρας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τις παραλάβει και να τις 
διατηρήσει, µε ασφαλή και υγιεινό τρόπο, σε χώρο ευθύνης του. Οι µη 
καταναλωθείσες µερίδες θα αφαιρούνται από την παραγγελία της εποµένης 
ηµέρας, ανεξαρτήτως του προβλεπόµενου προγράµµατος. 
 
 8. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε συµµόρφωση προς τις υποδείξεις της 
επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου σε όλες τις φάσεις 
παροχής υπηρεσιών σίτισης (παρασκευή - µεταφορά - οργάνωση χώρου 
παράθεσης - διανοµή συσσιτίου - αποκατάσταση χώρου παράθεσης). 
 
 9. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει τα φαγητά 
(έως +60 λεπτά της ώρα χωρίς να συντρέχουν λόγοι «ανωτέρας βίας») ή 
παραλείψει να προσκοµίσει ορισµένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν (όπως 
προσδιορίζονται στις Προσθήκες του παρόντος) ή δεν τα παραδώσει καθόλου, 
τότε η Υπηρεσία θα αγοράσει τα είδη αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο 
εµπόριο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής απορ-
ρίψει τα προσφερόµενα είδη και ο ανάδοχος δεν τα αντικαταστήσει σε ταχθείσα 
προθεσµία, εντός ώρας το αργότερο, παραιτούµενος ρητώς από κάθε δικαίωµα. 
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 10. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις της παραγράφου 9 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 ισχύοντα. 
 

 11. Μετά το πέρας της διανοµής των γευµάτων, ο ανάδοχος υποχρεούται 
για τη συλλογή των σκευών και των µέσων που τυχόν διαθέτει και πλήρη 
αποκατάσταση του χώρου. 
 

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

Άρθρο 6ο  
Τεχνική Προσφορά 

 
         1.     Οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται στην τεχνική προσφορά τους να: 
 

                  α. ∆ηλώσουν ότι, αποδέχονται όλους τους όρους των Τεχνικών 
Προδιαγραφών της Υπηρεσίας όπως αναλύονται στους Ειδικούς Όρους ΡΗΤΑ και 
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ, καθώς και τους Γενικούς Όρους της διαδικασίας.  
                            
                  β.   Καταθέσουν τα έντυπα, πιστοποιητικά και υπεύθυνες δηλώσεις 
που αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους των Γενικών και Ειδικών Όρων 
και οπωσδήποτε: 
 

                          (1) Υπεύθυνη δήλωση ότι η παραγωγική διαδικασία είναι 
σύµφωνη µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία  σε ότι αφορά την εφαρµογή των 
κανόνων υγιεινής. 
 

                          (2)  Υπεύθυνη δήλωση ότι για την παραγωγή των συσσιτίων 
δεν χρησιµοποιήθηκε διαδικασία που απαγορεύεται από την εθνική ή/και κοινοτική 
νοµοθεσία. 
                   

                          (3) Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση παραγωγής των 
συσσιτίων (κύρια και τυχόν δευτερεύουσα) διαθέτει άδεια λειτουργίας καθώς και 
ότι έχει αναπτύξει και εφαρµόζει σύστηµα HACCP, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
νοµοθεσία.        
 

 (4) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία περιγράφονται µε 
σαφήνεια, οι γεωγραφικές περιοχές των χωρών προέλευσης, από τις οποίες θα 
προέρχονται οι πρώτες ύλες για την παραγωγή του συσσιτίου. 
 

 (5) Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής επιθεώρησης των 
εγκαταστάσεών του από αρµόδια επιτροπή της στρατιωτικής υπηρεσίας. 
 

 (6) Υπεύθυνη δήλωση, για το χρόνο ισχύος της προσφοράς 
του, η ελάχιστη ισχύς της οποίας καθορίζεται στη διακήρυξη. 
 

 (7) Τα δικαιολογητικά της παρ. 1 των άρθρων 2 και 3 των 
Ειδικών Όρων.  
         
 2. Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων αναδόχων στο ότι, όλοι οι 
παράγραφοι των Γενικών και Ειδικών Όρων θεωρούνται ‘’ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΌΡΟΙ’’ 
και η µη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.      
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ΑΡΘΡΟ 7Ο  
Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

 
 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών καθορίζεται σε εκατόν είκοσι (120) 
ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Λοιπά 
όπως καθορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία.  

 
ΑΡΘΡΟ 8ο  

Αυξοµείωση Ποσοτήτων 
 

         1. Επιφυλάσσεται το δικαίωµα της Υπηρεσίας, για αύξηση των ποσοτήτων 
κατά 15% και µείωση κατά 50%, ανάλογα µε τις απαιτήσεις κάλυψης αναγκών. 
 
         2.    Αυτού του είδους η αυξοµείωση δε θα έχει καµία επίδραση στην τιµή 
των εφοδίων και στους υπόλοιπους όρους της προµήθειας. 
 
                                   ΆΡΘΡΟ 9ο  

Κρατήσεις-Έξοδα 
 
 1.  Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε συνολικές κρατήσεις 4,1996%, οι οποίες 
υπολογίζονται επί της καθαρής αξίας και αναλύονται όπως παρακάτω: 
 
                 α. Υπέρ Μετοχικού Ταµείου Στρατού (ΜΤΣ)        4,00%. 
 
                 β.    Υπέρ Χαρτοσήµου                                           0,083%. 
 
                 γ.  Υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήµου                                  0,0166%. 
 
                 δ.  Υπέρ  Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.                                        0,10%. 
 
     2.    Επίσης, ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε:  
 
  α. Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, δασµούς και λοιπά έξοδα, 
όπως αυτά καθορίζονται στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, 
µέχρι την οριστική παράδοση τους στον τόπο και χρόνο που καθορίζει η σύµβαση.  
 
              β. Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταµείων 
κλπ. 
 
         3.  Λοιπά, όπως καθορίζονται στο άρθρο 14 των γενικών όρων του 
διαγωνισµού. 
 

ΑΡΘΡΟ 10Ο  
Παραλαβή Συµβατικών Υλικών  

 
 Ο έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής θα γίνεται από αρµόδια 
επιτροπή της Υπηρεσίας, στις εγκαταστάσεις παράθεσης, σύµφωνα µε τους 
Γενικούς και Ειδικούς όρους, παρουσία του νόµιµου εκπροσώπου του αναδόχου. 
Τα έξοδα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
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ΑΡΘΡΟ 11Ο  

Οικονοµική Προσφορά 
 

1. Ο σφραγισµένος Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» πρέπει να 
περιλαµβάνει υποχρεωτικά συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο - επί ποινή 
αποκλεισµού - τον πίνακα, της παρ. 3 παρόντος άρθρου.  
 

2. Για κάθε είδος συσσιτίου του πίνακα θα αναφέρονται:  
 

  α.  Η «ΚΑΘΑΡΗ ΤΙΜΗ», δηλαδή η τιµή ανά ηµερήσια ατοµική µερίδα 
σίτισης (3 γεύµατα την ηµέρα ανά άτοµο), σε ευρώ (€) συµπεριλαµβανοµένων των 
υπέρ τρίτων κρατήσεων και κάθε είδους δαπανών που βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 

  β.  Η «ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ», η οποία προκύπτει από την «ΚΑΘΑΡΗ 
ΤΙΜΗ», προσαυξηµένη µε ΦΠΑ 24% (σε περίπτωση που η «ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ» έχει 
υπολογισθεί εσφαλµένα, θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 
 

 3. Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς (Υποχρεωτικό Υπόδειγµα) 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΚΑΘΑΡΗ 
ΤΙΜΗ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

1 Γενικό (ΤΑ)    
2 Βρέφη (0-6 µηνών) (ΤΒο)    
3 Βρέφη (6-12 µηνών) (ΤΒ1)    
4 Παιδιά (1-12 ετών) (ΤΠ)    
5 ∆ιαβητικοί (Τ∆)    
6 Ευάλωτες οµάδες (ΤΕ)    
7 Προσφερόµενη Τιµή σε €     

 

  4. Η «Προσφερόµενη Τιµή» υπολογίζεται σύµφωνα µε τον τύπο που 
ακολουθεί: ΠΤ= 80% Χ (ΤΑ) + 20% Χ [(ΤΒο + ΤΒ1 + ΤΠ + Τ∆ + ΤΕ)/5]. 

 

 5. Τελευταίος Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος µε τη χαµηλότερη 
προσφερόµενη τιµή (ΠΤ), µε την προϋπόθεση ότι η προσφερόµενη παροχή 
υπηρεσιών, καλύπτει υποχρεωτικά τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του 
διαγωνισµού.  
 

 6. Σε περίπτωση ισοδυνάµων προσφορών, η προµήθεια είναι διαιρετή 
κατά αριθµό ηµερών. ∆ηλαδή αν 2 πάροχοι υπηρεσιών, των οποίων οι προσφορές 
κριθούν ως αποδεκτές, προσφέρουν την ίδια «Προσφερόµενη Τιµή», τελευταίοι 
µειοδότες θα αναδειχθούν και οι 2. Εφόσον κανείς από τους 2 δεν αποκλεισθεί (για 
οποιοδήποτε λόγο), ο διαγωνισµός θα κατακυρωθεί ανά 15ήµερο, µε τη σειρά 
κατάθεσης των προσφορών, εκτός αν διαφορετικά συµφωνηθεί εγγράφως.  
 

ΑΡΘΡΟ 12Ο  
∆ιαδικασία ∆ιαγωνισµού 

 
1. Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί δηµοσίων συµβάσεων. 

 
2. Οι φάκελοι προσφορών θα αποσφραγισθούν στη ΛΑΦ Βέροιας, κατά 

σειρά όπως παρακάτω:  
 

 α. Φάκελοι τεχνικής προσφοράς - δικαιολογητικών συµµετοχής, τη 
∆ευτέρα 25 Ιουλίου 2016 και ώρα 09:00. Αρχικά θα ελεγχθούν τα δικαιολογητικά 
συµµετοχής και στη συνέχεια η τεχνική προσφορά.  
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β. Φάκελοι οικονοµικής προσφοράς, όσων συµµετεχόντων δεν έχουν 

απορριφθεί, σε χρόνο που θα καθορισθεί (εκτιµώµενη ηµεροµηνία η 25 Ιουλίου 
2016 και ώρα 11:00). Κατά τον έλεγχο οικονοµικών προσφορών θα λαµβάνονται 
υπόψη το Άρθρο 7 των Γενικών Όρων, καθώς και το Άρθρο 11 των παρόντων 
Ειδικών Όρων του διαγωνισµού. 

 
 3. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης, τα οποία 

αναφέρονται λεπτοµερώς στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του διαγωνισµού, θα 
καθορισθεί µε την «πρόθεση κατακύρωσης» (εκτιµώµενη ηµεροµηνία η 29η 
Ιουλίου 2016). 

 
4. Μετά από κάθε πράξη των παραγράφων 2 και 3, η Επιτροπή 

∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού θα διαβιβάζει αρµοδίως την εισήγησή της, 
επισυνάπτοντας κατά περίπτωση το αντίστοιχο Πρακτικό και δικαιολογητικά των 
συµµετεχόντων / µειοδότη.  

  
5. Μετά των έλεγχο των παραπάνω και ανάλογα µε την εισήγηση της 

Επιτροπής, η Μεραρχία δύναται κατά την κρίση της να εκδώσει κατακυρωτική 
απόφαση. Με την απόφαση αυτή ο µειοδότης θα καλείται προς υπογραφή 
σύµβασης εντός 3 ηµερών, προσκοµίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.  

 
6. Η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, είναι δεσµευτική 

για το µειοδότη και η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα. Το δε έγγραφο της 
σύµβασης που ακολουθεί έχει µόνο αποδεικτικό χαρακτήρα. 

 
ΑΡΘΡΟ 13Ο  
Λοιποί Όροι 

          
1. Σε περίπτωση αδυναµίας εκτέλεσης ορισµένων ελέγχων, από τα 

κτηνιατρικά στρατιωτικά εργαστήρια, ή άλλα αρµόδια εργαστήρια της Υπηρεσίας, 
γίνονται δεκτά τα αποτελέσµατα των µετρήσεων που αναγράφονται στο 
πιστοποιητικό του εργοστασίου παρασκευής αυτών. Στην περίπτωση αυτή, οι 
τιµές θα αναγράφονται στο ∆ελτίο του εργαστηρίου, µε την ένδειξη ότι ελήφθησαν 
από το πιστοποιητικό του παρασκευαστή. 

 
 2.      Σε περίπτωση που τα κτηνιατρικά στρατιωτικά εργαστήρια ή τα άλλα 
αρµόδια εργαστήρια της Υπηρεσίας δεν έχουν την δυνατότητα ελέγχου σε κάποια 
χαρακτηριστικά, τα δείγµατα θα αποστέλλονται στο ΓΧΚ ή άλλο κατάλληλο 
εργαστήριο του δηµόσιου τοµέα. 

 
 3. Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον ανάδοχο, που 
υποχρεώνεται σε άµεση αναπλήρωση ή µείωση της αντίστοιχης ποσότητας από 
αυτή που παραδόθηκε τελικά.  
 
 4.  Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα 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 ΤΟΣΚΕ∆ΜΕ Στρδου «ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ». 
 
 5.  Τροποποίηση του προγράµµατος συσσιτίου είναι δυνατή µε την 
προϋπόθεση ότι, θα συµφωνηθεί από κοινού µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών, 
µε βάση τις διατροφικές συνήθειες των προσφύγων – µεταναστών και εφόσον δεν  
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επηρεάζεται το κόστος, η ποιότητα, η ποσότητα και ο αριθµός των 
προσλαµβανόµενων θερµίδων.  
 

 6. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί 
δηµοσίων συµβάσεων. 
 
 

 Σχης (ΠΖ) ∆ηµήτριος Βουνίσιος 
Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης 
  
  
  
Ανχης (ΕΜ) ∆ηµήτριος Σκρινής  
           4ο  ΕΓ/3ο – 5ο ΤΜ  
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ 
«1» Γενικό Συσσίτιο 
«2» Συσσίτιο για Βρέφη (0-6 µηνών) 
«3» Συσσίτιο για Βρέφη (6-12 µηνών) 
«4» Συσσίτιο για Παιδιά (1 ως 12 ετών)   
«5» Συσσίτιο για ∆ιαβητικούς 
«6» Συσσίτιο για Ευάλωτες Οµάδες (Για Όλες τις Ηµέρες)  
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  Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
  «ΣΜΥΡΝΗ» 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 

  15 Ιουλ 16 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ 
Φ.600.163/82/13908/Σ.2740 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ 
 

Α/Α ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ∆ΕΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 
1η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

1 ∆ευτέρα 
Τσάι (µερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Μακαρόνια 250 gr  µε κόκκινη 
σάλτσα 

Τυρί Φέτα 50 gr 

Πατάτες Φούρνου 250 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

2 Τρίτη 
Τσάι (µερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Φακόρυζο 300 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

Αρακάς µε πατάτες 300 gr (συνολικά) 
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

3 Τετάρτη 
Τσάι (µερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Κοτόπουλο 250-300gr 
µε Ρύζι 100gr 

Μακαρόνια 250 gr  µε κόκκινη 
σάλτσα.Τυρί Φέτα 50 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

4. Πέµπτη 
Τσάι (µερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Πουρές  300 gr µε κόκκινη σάλτσα               
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής  

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

Πατάτες Φούρνου 150 gr.  
Ένα (1) Φρούτο Εποχής. 

5. Παρασκευή 
Τσάι (µερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

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

Πατάτες Φούρνου 250 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

6. Σάββατο 
Τσάι (µερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Φασολάδα 300 gr , Ελιές 
Ρύζι 250 gr µε κόκκινη σάλτσα                    

Τυρί φέτα 50 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

7. Κυριακή 
Τσάι (µερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Μοσχάρι 150 gr µε 
Μακαρόνια 250 gr 

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

Πατάτες Φούρνου 150 gr.  
Ένα (1) Φρούτο Εποχής. 

α. Το γεύµα και το δείπνο θα 
συνοδεύεται αντίστοιχα, από 2 

αραβικές πίτες 60 gr - 70 gr έκαστη. 
β. Το φρούτο εποχής θα είναι  

100-120 gr. 
γ. Οι ελιές θα είναι 20-30 gr. 

δ. Όλες οι ποσότητες αναφέρονται 
σε έτοιµα προς βρώση γεύµατα. 
ε. Το ηµερήσιο σιτηρέσιο θα είναι 

2000 (+/- 100Kcal) θερµίδων. 
στ. Με το πρωινό θα διατίθεται και 
ένα (1) µπουκάλι 1,5 λίτρου νερό 

εµφιαλωµένο ανά άτοµο (για κάλυψη 
ηµερήσιας ανάγκης). 
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Α/Α ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ∆ΕΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 
2η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

8. ∆ευτέρα 
Τσάι (µερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Μακαρόνια 250 gr 
µε κόκκινη σάλτσα                                              
Τυρί Φέτα 50 gr 

Πουρές 300gr µε κόκκινη σάλτσα               
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

9. Τρίτη 
Τσάι (µερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Σπανακόρυζο 300 gr                               
Τυρί Φέτα 50 gr 

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

Πατάτες Φούρνου 150 gr.  
Ένα (1) Φρούτο Εποχής. 

10. Τετάρτη 
Τσάι (µερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Μακαρόνια 250 gr 
µε κόκκινη σάλτσα                                              
Τυρί Φέτα 50 gr 

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

11. Πέµπτη 
Τσάι (µερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Κοτόπουλο 250 gr – 300 gr 
Μακαρόνια 150 gr 

Πατάτες Φούρνου 250 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

12. Παρασκευή 
Τσάι (µερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Φακές 300 gr                                   
Τυρί Φέτα 50 gr 

Φασολάκια λαδερά µε πατάτες 300 
gr. (συνολικά) 

Ένα (1) φρούτο εποχής 

13. Σάββατο 
Τσάι (µερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Φασολάδα 300 gr , Ελιές  
Ρύζι 150 gr µε κόκκινη σάλτσα 

Τυρί Φέτα 50 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

14. Κυριακή 
Τσάι (µερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Μοσχάρι Κοκκινιστό 200-250 gr 
Με Ρύζι 150gr 

Πατάτες Φούρνου 250 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

α. Το γεύµα και το δείπνο θα 
συνοδεύεται αντίστοιχα, από 2 

αραβικές πίτες 60 gr - 70 gr έκαστη. 
β. Το φρούτο εποχής θα είναι  

100-120 gr. 
γ. Οι ελιές θα είναι 20-30 gr. 

δ. Όλες οι ποσότητες αναφέρονται 
σε έτοιµα προς βρώση γεύµατα. 
ε. Το ηµερήσιο σιτηρέσιο θα είναι 

2000 (+/- 100Kcal) θερµίδων. 
στ. Με το πρωινό θα διατίθεται και 
ένα (1) µπουκάλι 1,5 λίτρου νερό 

εµφιαλωµένο ανά άτοµο (για κάλυψη 
ηµερήσιας ανάγκης). 

 
 Σχης (ΠB) Ιωάννης Ζάρας 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ντής 4ου ΕΓ  
  
  
  
Ανχης (ΕΜ) ∆ηµήτριος Σκρινής  
           4ο  ΕΓ/3ο – 5ο ΤΜ  
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  Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
  «ΣΜΥΡΝΗ» 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 

  15 Ιουλ 16 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ 
Φ.600.163/82/13908/Σ.2740 
 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ (0-6 ΜΗΝΩΝ) 
 

Α/Α ΗΜΕΡΑ  ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

1 
ΟΛΕΣ ΤΗΣ 
ΗΜΕΡΕΣ 

 
4 γεύµατα των 240ml  (120 ml σκόνη διαλυµένη στα 
120 ml νερό) έκαστο µε γάλα 1ης βρεφικής ηλικίας 

(0-6 µηνών) έτοιµο της 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 µια φιάλη 1,5 λίτρου εµφιαλωµένου νερού  
ανά άτοµο.  

 
 Σχης (ΠB) Ιωάννης Ζάρας 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ντής 4ου ΕΓ  
  
  
  
Ανχης (ΕΜ) ∆ηµήτριος Σκρινής  
           4ο  ΕΓ/3ο – 5ο ΤΜ  
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  Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 

  «ΣΜΥΡΝΗ» 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 

  15 Ιουλ 16 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ 
Φ.600.163/82/13908/Σ.2740 
 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ (6-12 ΜΗΝΩΝ) 
 

ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ∆ΕΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

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

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

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

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

β. Το φρούτο εποχής θα είναι 100-120 gr. 
γ. Κατά τις ηµέρες πρόβλεψης οµελέτας σε γεύµα/ 
δείπνο, να αλέθεται το έτερο γεύµα της ίδιας ηµέρας. 

δ. Όλες οι ποσότητες υπολογίζονται στο µισό. 
ε. Το ηµερήσιο σιτηρέσιο θα είναι 1300 (+/-100Kcal). 
στ. Με το πρωινό θα διατίθεται και ένα (1) µπουκάλι 
1,5 λίτρου νερό εµφιαλωµένο ανά άτοµο (για κάλυψη 

ηµερήσιας ανάγκης). 
 

 Σχης (ΠB) Ιωάννης Ζάρας 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ντής 4ου ΕΓ  
  
  
  
Ανχης (ΕΜ) ∆ηµήτριος Σκρινής  
           4ο  ΕΓ/3ο – 5ο ΤΜ  

 
 
 

16PROC004792653 2016-07-15

ΑΔΑ: Ω0736-ΑΒΗ



 

./. 

  Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
  Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
  «ΣΜΥΡΝΗ» 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 

  15 Ιουλ 16 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ 
Φ.600.163/82/13908/Σ.2740 
 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ (1-12 ΕΤΩΝ) 
 

Α/Α ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ∆ΕΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 
1η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

1. ∆ευτέρα 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 
περιεκτικότητα σε λίπος  
Κρουασάν 75 – 85 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Μακαρόνια 250 gr  µε 
κόκκινη σάλτσα 
Τυρί Φέτα 50 gr  

Ατοµικός χυµός 250 ml 

Πατάτες Φούρνου 250 gr. 
Τυρί Φέτα 50 gr. Ένα (1) Φρούτο Εποχής.  

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% περιεκτικότητα σε λίπος 

2. Τρίτη 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 
περιεκτικότητα σε λίπος 
Κρουασάν 75 – 85 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Φακόρυζο 300 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ατοµικός χυµός 250 ml 

Αρακάς µε πατάτες 300 gr (συνολικά). 
Τυρί Φέτα 50 gr.Ένα (1) Φρούτο Εποχής.  

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% περιεκτικότητα σε λίπος  

3. Τετάρτη 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 
περιεκτικότητα σε λίπος 
Κρουασάν 75 – 85 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Κοτόπουλο 250-300gr 
µε Ρύζι 100gr 

Ατοµικός χυµός 250 ml 

Μακαρόνια 250 gr  µε κόκκινη σάλτσα. 
Τυρί Φέτα 50 gr. Ένα (1) Φρούτο Εποχής.  

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% περιεκτικότητα σε λίπος 

4. Πέµπτη 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 
περιεκτικότητα σε λίπος 
Κρουασάν 75 – 85 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Πουρές  300 gr µε κόκκινη 
σάλτσα.Τυρί Φέτα 50 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής  
Ατοµικός χυµός 250 ml 

Οµελέτα (3 αβγά κατ’ άτοµο) µε Πατάτες 150 gr ή 3 
Αβγά Βραστά µε Πατάτες Φούρνου 150 gr.   

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

5. Παρασκευή 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 
περιεκτικότητα σε λίπος 
Κρουασάν 75 – 85 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Φασολάκια λαδερά µε 
πατάτες 300 gr. (συνολικά) 

Τυρί φέτα 50 gr  
Ατοµικός χυµός 250 ml 

 Πατάτες Φούρνου 250 gr. Τυρί Φέτα 50 gr.  
Ένα (1) Φρούτο Εποχής.  

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% περιεκτικότητα σε λίπος 

6. Σάββατο 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 
περιεκτικότητα σε λίπος 
Κρουασάν 75 – 85 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Φασολάδα 300 gr , Ελιές  
Ατοµικός χυµός 250 ml 

Ρύζι 250 gr µε κόκκινη σάλτσα. Τυρί φέτα 50 gr. 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής.  

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% περιεκτικότητα σε λίπος 

7. Κυριακή 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 
περιεκτικότητα σε λίπος 
Κρουασάν 75 – 85 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Μοσχάρι 150 gr µε 
Μακαρόνια 250 gr 

Ατοµικός χυµός 250 ml 

Οµελέτα (3 αβγά κατ’ άτοµο) µε Πατάτες 150 gr ή 3 
Αβγά Βραστά µε Πατάτες Φούρνου 150 gr.   

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

α. Το γεύµα και το δείπνο 
θα συνοδεύεται από 2 

αραβικές πίτες 60 gr - 70 gr 
έκαστη. 

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

γ. Οι ελιές θα είναι 20-30 gr. 
δ. Όλες οι ποσότητες 
αναφέρονται σε έτοιµα 
προς βρώση γεύµατα. 

ε. Το ηµερήσιο σιτηρέσιο 
θα είναι 2400 (+/- 100Kcal) 

θερµίδων. 
στ. Με το πρωινό θα 
διατίθεται και ένα (1) 

µπουκάλι 1,5 λίτρου νερό 
εµφιαλωµένο ανά άτοµο 

(για κάλυψη 
ηµερήσιας ανάγκης). 

 

16PROC004792653 2016-07-15

ΑΔΑ: Ω0736-ΑΒΗ



 

./ 

Β-4-2 

 
 
Α/Α ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ∆ΕΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

2η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

8. ∆ευτέρα 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 
περιεκτικότητα σε λίπος 
Κρουασάν 75 - 85 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Μακαρόνια 250 gr 
µε κόκκινη σάλτσα                                              
Τυρί Φέτα 50 gr  

Ατοµικός χυµός 250 ml 

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

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% περιεκτικότητα σε λίπος 

9. Τρίτη 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 
περιεκτικότητα σε λίπος 
Κρουασάν 75 - 85 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Σπανακόρυζο 300 gr                               
Τυρί Φέτα 50 gr  

Ατοµικός χυµός 250 ml 

Οµελέτα (3 αβγά κατ’ άτοµο) µε Πατάτες 150 gr ή 3 
Αβγά Βραστά µε Πατάτες Φούρνου 150 gr.   

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

10. Τετάρτη 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 
περιεκτικότητα σε λίπος 
Κρουασάν 75 - 85 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Μακαρόνια 250 gr 
µε κόκκινη σάλτσα                                              
Τυρί Φέτα 50 gr  

Ατοµικός χυµός 250 ml 

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

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% περιεκτικότητα σε λίπος 

11. Πέµπτη 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 
περιεκτικότητα σε λίπος 
Κρουασάν 75 - 85 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Κοτόπουλο 250 gr – 300 gr 
Μακαρόνια 150 gr 

Ατοµικός χυµός 250 ml 

Πατάτες Φούρνου 250 gr. Τυρί Φέτα 50 gr.  
Ένα (1) Φρούτο Εποχής.  

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% περιεκτικότητα σε λίπος 

12. Παρασκευή 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 
περιεκτικότητα σε λίπος 
Κρουασάν 75 - 85 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Φακές 300 gr                                           
Τυρί Φέτα 50 gr  

Ατοµικός χυµός 250 ml 

Φασολάκια λαδερά µε πατάτες 300 gr. (συνολικά). 
Ένα (1) φρούτο εποχής. Γάλα εβαπορέ 240 ml 

1,5% περιεκτικότητα σε λίπος.  

13. Σάββατο 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 
περιεκτικότητα σε λίπος 
Κρουασάν 75 - 85 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Φασολάδα 300 gr , Ελιές  
Ατοµικός χυµός 250 ml 

Ρύζι 150 gr µε κόκκινη σάλτσα. Τυρί Φέτα 50 gr. 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής. Γάλα εβαπορέ 240 ml 

1,5% περιεκτικότητα σε λίπος.  

14. Κυριακή 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 
περιεκτικότητα σε λίπος 
Κρουασάν 75 - 85 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Μοσχάρι Κοκκινιστό 200-
250 gr 

Με Ρύζι 150gr 
Ατοµικός χυµός 250 ml 

Πατάτες Φούρνου 250 gr. Τυρί Φέτα 50 gr. 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής. 

Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% περιεκτικότητα σε λίπος 

α. Το γεύµα και το δείπνο 
θα συνοδεύεται από 2 

αραβικές πίτες 60 gr - 70 gr 
έκαστη. 

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

γ. Οι ελιές θα είναι 20-30 gr. 
δ. Όλες οι ποσότητες 
αναφέρονται σε έτοιµα 
προς βρώση γεύµατα. 

ε. Το ηµερήσιο σιτηρέσιο 
θα είναι 2400 (+/- 100Kcal) 

θερµίδων. 
στ. Με το πρωινό θα 
διατίθεται και ένα (1) 

µπουκάλι 1,5 λίτρου νερό 
εµφιαλωµένο ανά άτοµο 

(για κάλυψη 
ηµερήσιας ανάγκης). 

 
 Σχης (ΠB) Ιωάννης Ζάρας 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ντής 4ου ΕΓ  
  
  
  
Ανχης (ΕΜ) ∆ηµήτριος Σκρινής  
           4ο  ΕΓ/3ο – 5ο ΤΜ  
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ΑΔΑ: Ω0736-ΑΒΗ



 

./. 

 
  Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 

  «ΣΜΥΡΝΗ» 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 

  15 Ιουλ 16 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «5» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ 
Φ.600.163/82/13908/Σ.2740 
 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ ∆ΙΑΒΗΤΙΚΩΝ 
 

Α/Α ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ∆ΕΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 
1η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

1 ∆ευτέρα 

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

60 gr - 70 gr. 

Μακαρόνια 250 gr  µε κόκκινη σάλτσα 
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr 

Πατάτες Φούρνου 250 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

2 Τρίτη 

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

60 gr - 70 gr. 

Φακόρυζο 300 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr 

Αρακάς µε πατάτες 300 gr 
(συνολικά) 

Τυρί Φέτα 50 gr 

3 Τετάρτη 

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

60 gr - 70 gr. 

Κοτόπουλο 250-300gr 
µε Ρύζι 100gr.  

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr 

Μακαρόνια 250 gr  µε κόκκινη 
σάλτσα. 

Τυρί Φέτα 50 gr 

4. Πέµπτη 

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

60 gr - 70 gr. 

Πουρές  300 gr µε κόκκινη σάλτσα               
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr 

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

Πατάτες Φούρνου 150 gr.   

5. Παρασκευή 

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

60 gr - 70 gr. 

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

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr 

Πατάτες Φούρνου 250 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

6. Σάββατο 

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

60 gr - 70 gr. 

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

Ρύζι 250 gr µε κόκκινη σάλτσα                
Τυρί φέτα 50 gr 

7. Κυριακή 

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

60 gr - 70 gr. 

Μοσχάρι 150 gr µε 
Μακαρόνια 250 gr 

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr 

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

Πατάτες Φούρνου 150 gr.   

 
 
 
 
 
 
 
 
α. Tο δείπνο θα συνοδεύεται από 2 
αραβικές πίτες 60 gr - 70 gr έκαστη. 

β. Οι ελιές θα είναι 20-30 gr. 
γ. Όλες οι ποσότητες αναφέρονται 
σε έτοιµα προς βρώση γεύµατα. 
δ. Το ηµερήσιο σιτηρέσιο θα είναι 

1800 (+/- 100Kcal). 
ε. Με το πρωινό θα διατίθεται και 
ένα (1) µπουκάλι 1,5 λίτρου νερό 
εµφιαλωµένο ανά άτοµο (για 
κάλυψη ηµερήσιας ανάγκης). 
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ΑΔΑ: Ω0736-ΑΒΗ



 

./ 

Β-5-2 

 
 
 
Α/Α ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ∆ΕΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

2η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

8. ∆ευτέρα 

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

60 gr - 70 gr. 

Μακαρόνια 250 gr µε κόκκινη σάλτσα.                                              
Τυρί Φέτα 50 gr. 

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr 

Πουρές 300gr µε κόκκινη σάλτσα               
Τυρί Φέτα 50 gr 

9. Τρίτη 

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

60 gr - 70 gr. 

Σπανακόρυζο 300 gr                               
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr 

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

Πατάτες Φούρνου 150 gr.   

10. Τετάρτη 

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

60 gr - 70 gr. 

Μακαρόνια 250 gr µε κόκκινη σάλτσα.                                              
Τυρί Φέτα 50 gr. 

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr 

Αρακάς µε πατάτες 300 gr 
(συνολικά) 

11. Πέµπτη 

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

60 gr - 70 gr. 

Κοτόπουλο 250 gr – 300 gr 
Μακαρόνια 150 gr 

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr 

Πατάτες Φούρνου 250 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

12. Παρασκευή 

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

60 gr - 70 gr. 

Φακές 300 gr                                           
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr 

Φασολάκια λαδερά µε πατάτες 300 
gr. (συνολικά) 

13. Σάββατο 

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

60 gr - 70 gr. 

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

Ρύζι 150 gr µε κόκκινη σάλτσα 
Τυρί Φέτα 50 gr 

14. Κυριακή 

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

60 gr - 70 gr. 

Μοσχάρι Κοκκινιστό 200-250 gr 
Με Ρύζι 150gr 

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr 

Πατάτες Φούρνου 250 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

α. Tο δείπνο θα συνοδεύεται από 2 
αραβικές πίτες 60 gr - 70 gr έκαστη. 

β. Οι ελιές θα είναι 20-30 gr. 
γ. Όλες οι ποσότητες αναφέρονται 
σε έτοιµα προς βρώση γεύµατα. 
δ. Το ηµερήσιο σιτηρέσιο θα είναι 

1800 (+/- 100Kcal). 
ε. Με το πρωινό θα διατίθεται και 
ένα (1) µπουκάλι 1,5 λίτρου νερό 
εµφιαλωµένο ανά άτοµο (για 
κάλυψη ηµερήσιας ανάγκης).  

 

 
 Σχης (ΠB) Ιωάννης Ζάρας 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ντής 4ου ΕΓ  
  
  
  
Ανχης (ΕΜ) ∆ηµήτριος Σκρινής  
           4ο  ΕΓ/3ο – 5ο ΤΜ  
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ΑΔΑ: Ω0736-ΑΒΗ



 

./. 

  Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
  «ΣΜΥΡΝΗ» 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 

  15 Ιουλ16 
 ΠΡΟΣΘΗΚΗ «6» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ 
           Φ.600.163/82/13908/Σ.2740 
 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ (ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ)  
 

ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ∆ΕΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

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

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

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

α. Το πρωινό, το γεύµα και το δείπνο θα συνοδεύονται 
από 2 αραβικές πίτες 60 gr - 70 gr έκαστη. 
β. Το φρούτο εποχής θα είναι 100-120 gr. 

γ. Το ηµερήσιο σιτηρέσιο θα είναι 2600 (+/-100Kcal). 
δ. Με το πρωινό θα διατίθεται και ένα (1) µπουκάλι 1,5 

λίτρου νερό εµφιαλωµένο ανά άτοµο (για κάλυψη 
ηµερήσιας ανάγκης). 

 
 Σχης (ΠB) Ιωάννης Ζάρας 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ντής 4ου ΕΓ  
  
  
  
Ανχης (ΕΜ) ∆ηµήτριος Σκρινής  
           4ο  ΕΓ/3ο – 5ο ΤΜ  
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  Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ                                               
  «ΣΜΥΡΝΗ» 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 
  15 Ιουλ 16 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ   
Φ.600.163/82/13908/Σ.2740   
 

   
   
  Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

 
ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΤΟΣΚΕ∆ΜΕ 
ΣΤΡΑΤΟΠΕ∆ΟΥ «ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ» (ΒΕΡΟΙΑ) 

 
 

 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΥΠ. ΑΡΙΘ. …/2016 

για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης  
Τετρακοσίων Πενήντα (450) Προσφύγων – Μεταναστών  
στο ΤΟΣΚΕ∆ΜΕ Στρατοπέδου «ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ» 

(Βέροιας) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αύγουστος 2016 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
 

ΜΕΡΟΣ Α 
 
Εισαγωγή  1  
ΑΡΘΡΟ 1: Ορισµοί 2 
ΑΡΘΡΟ 2:  Τόπος και Χρόνος υπογραφής της σύµβασης -  Συµβαλλόµενα Μέρη 2  
ΑΡΘΡΟ 3:  Στοιχεία Κατακυρωτικής Απόφασης, Περιεχόµενο Σύµβασης και Τιµή     3 
ΑΡΘΡΟ 4:  Σκοπός και Αντικείµενο της Σύµβασης 3 
ΑΡΘΡΟ 5:  Αγοραστής 4  
ΑΡΘΡΟ 6:  Υποχρεώσεις 4 
ΑΡΘΡΟ 7:  Κατηγορία Σύµβασης 4 
ΑΡΘΡΟ 8: Έναρξη και ∆ιάρκεια 4 
ΑΡΘΡΟ 9:  Μεταβίβαση ∆ικαιωµάτων 5 
ΑΡΘΡΟ 10:  Γλώσσα 5 
ΑΡΘΡΟ 11:  Αποδεικτικά Νοµιµότητας και Πιστοποιητικά Ποιότητας 5 
ΑΡΘΡΟ 12:  Παραγγελίες για Παροχή Υπηρεσιών 7 
ΑΡΘΡΟ 13:  Αποδοχή / Απόρριψη Παραγγελίας 7 
ΑΡΘΡΟ 14:  Χρόνος - Τόπος - Λεπτοµέρειες Παράθεσης 7 
ΑΡΘΡΟ 15: Αποδοχή / Απόρριψη Παραγγελίας 8 
ΑΡΘΡΟ 16:  Παράδοση - Παραλαβή 9 
ΑΡΘΡΟ 17:  Κήρυξη του Αναδόχου Εκπτώτου - Κυρώσεις - Εξαιρέσεις  9  
ΑΡΘΡΟ 18:  Κυρώσεις για Καθυστερήσεις στην Παράδοση 9 
ΑΡΘΡΟ 19:  Πληρωµή - Κρατήσεις – Έξοδα 9 
ΑΡΘΡΟ 20:  Πιστοποιητικά σχετικά µε  τις Παρεχόµενες Υπηρεσίες 9 
ΑΡΘΡΟ 21:  Αποποίηση - Εκχώρηση ∆ικαιωµάτων 9 
ΑΡΘΡΟ 22: Τερµατισµός 10 
ΑΡΘΡΟ 23:  Εγγυήσεις                                                                                          10 
ΑΡΘΡΟ 24:  Χρόνος Ανταπόκρισης     10 
ΑΡΘΡΟ 25: Τροποποιήσεις 10 
ΑΡΘΡΟ 26:  Εφαρµοζόµενη Νοµοθεσία 10  
ΑΡΘΡΟ 27:  Συναντήσεις - Ρύθµιση Θεµάτων Σύµβασης 11 
ΑΡΘΡΟ 28: Τελικές ∆ιατάξεις 11 
    
             .. 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» ∆ιαδικασίες Παρασκευής και Παράθεσης  
«Β»   Γενικό Συσσίτιο 
«Γ»   Συσσίτιο για Βρέφη (0-6 µηνών) 
«∆»   Συσσίτιο για Βρέφη (6-12 µηνών) 
«Ε»   Συσσίτιο για Παιδιά (1 ως 12 ετών)   
«ΣΤ»  Συσσίτιο για ∆ιαβητικούς 
«Ζ»   Συσσίτιο για Ευάλωτες Οµάδες (Για Όλες τις Ηµέρες)  
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Εισαγωγή 
 

Η σύναψη της παρούσας σύµβασης, πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το 
Προεδρικό ∆ιάταγµα 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007), συµπληρωµατικά δε µε το 
Προεδρικό ∆ιάταγµα 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) και εν µέρει µε µέρος των 
διατάξεων του ν.4281/14.  

 
Τα άρθρα και οι ορισµοί που ακολουθούν, διατυπώνουν τους όρους και 

προϋποθέσεις που θα διέπουν τις διαδικασίες παραγγελίας και παράδοσης των 
ειδών (υπηρεσιών) που θα απαιτούνται από την Αναθέτουσα Αρχή / Αγοραστή. 
 

Το κείµενο της Σύµβασης διαµορφώθηκε µετά την ανάδειξη µειοδότη 
(παρόχου υπηρεσιών / αναδόχου) µε βάση την τεχνικοοικονοµική του προσφορά, 
τους όρους και τις προϋποθέσεις των Γενικών - Ειδικών Όρων του διενεργηθέντος 
διαγωνισµού και τις προβλέψεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας. 
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ΑΡΘΡΟ 1  
Ορισµοί 

 
Στη Σύµβαση, οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται αντίστοιχα 
στο παρόν άρθρο: 
 
1.1 Έγγραφο: κάθε χειρόγραφη, δακτυλογραφηµένη ή έντυπη ειδοποίηση, 
εντολή ή οδηγία ή πιστοποιητικό που εκδίδεται στο πλαίσιο της Σύµβασης, 
συµπεριλαµβανοµένων των τηλετυπιών, τηλεγραφηµάτων και τηλεοµοιοτυπιών 
(fax). Η κοινοποίηση εγγράφων µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών (Αναθέτουσας 
Αρχής - Αναδόχου) δύναται να πραγµατοποιηθεί και µε τη χρήση µηνυµάτων 
ηλεκτρονικού (e-mail) σε συγκεκριµένη διεύθυνση που αναγράφεται στη σύµβαση. 
Ως χρόνος κοινοποίησης θεωρείται αυτός της αποστολής του e-mail. 
 
1.2 Ηµέρα: η ηµερολογιακή ηµέρα. 
 
1.3 Παραδοτέα: Τα προϊόντα και υπηρεσίες που ο Ανάδοχος θα παραδώσει ή 
οφείλει να παραδώσει στο ΤΟΣΚΕ∆ΜΕ Βέροιας, σύµφωνα µε τη Σύµβαση. 
 
1.4 Προθεσµίες: τα αναφερόµενα στη Σύµβαση χρονικά διαστήµατα σε Ηµέρες. 
 
1.5 Σύµβαση: η παρούσα συµφωνία, την οποία συνάπτουν και υπογράφουν τα 
συµβαλλόµενα µέρη για την εκτέλεση του Έργου. Η σύµβαση δύναται να 
τροποποιηθεί ή να συµπληρωθεί, κατόπιν έγγραφης συµφωνίας των 
συµβαλλοµένων µερών, υπό την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις δεν αντίκεινται 
στην κείµενη νοµοθεσία. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

Τόπος και Χρόνος Υπογραφής της Σύµβασης - Συµβαλλόµενα Μέρη 
 
2.1 Τόπος υπογραφής της σύµβασης: Βέροια, στην έδρα της Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 
ΠΕΖΙΚΟΥ (Ι ΜΠ). 
 
2.2 Χρόνος υπογραφής της σύµβασης ……. Ιουλίου 2016 ηµέρα της εβδοµάδος  
…………. 
 
2.3 Συµβαλλόµενοι : 
 
 2.3.1  Ο ……. (……) …………….., ∆ιευθυντής της του 4ου Επιτελικού 
Γραφείου της Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ (Ι ΜΠ/4ο ΕΓ), ως εκπρόσωπος της 
αναθέτουσας αρχής (Ι ΜΠ) και κατ’ επέκταση του ελληνικού ∆ηµοσίου, σύµφωνα 
µε τη Φ.600.163/…./………./Σ………./… Ιουλ 16/Ι  ΜΠ/4ο ΕΓ/3, εφεξής 
καλούµενος «Αγοραστής». 

 
 2.3.2 Ο …………………………….. του …….. (Α∆Τ ………….., ηµεροµηνία 
έκδοσης …………., AT ………………..), ως εκπρόσωπος της εταιρείας 
«……………… ….………………………….…..» (…………., Τ.Κ. ……….. τηλ. 
………-…………., fax: …………, e-mail: ……………………), εφεξής καλούµενος 
«Ανάδοχος».  
2.4 Το ΤΟΣΚΕ∆ΜΕ Βέροιας, καθώς οι εγγράφως εξουσιοδοτηµένες από την 
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αναθέτουσα αρχή / Αγοραστή Μονάδες – Ανεξ. Υποµονάδες – Υπηρεσίες έχουν 
το δικαίωµα να υποβάλουν παραγγελίες προϊόντων (υπηρεσίες), υπό τους όρους 
της παρούσας σύµβασης και σύµφωνα µε την τεχνικά αποδεκτή τεχνοοικονοµική 
προσφορά του αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 3  
Στοιχεία Κατακυρωτικής Απόφασης, Περιεχόµενο Σύµβασης και Τιµή 

 
3.1 Με την υπ. αριθ. Φ.600.163/…/……./Σ…../… Ιουλ 16/Ι  ΜΠ/4ο ΕΓ/3 
κατακυρωτική απόφαση, η Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ αποφάνθηκε τη σύναψη 
σύµβασης µε τον ανάδοχο, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης, µε τιµή 
ηµερήσιας σίτισης ……. ευρώ και …….. λεπτά (€….,….) ανά άτοµο. Στην 
παραπάνω τιµή (καθαρή αξία) έχουν συµπεριληφθεί οι υπέρ τρίτων κρατήσεις και 
κάθε είδους άλλη δαπάνη - επιβάρυνση, ενώ δεν έχει συµπεριληφθεί ο ΦΠΑ 24%. 
 
3.2 Η παρούσα σύµβαση υπ. αριθ. ..../2016, διέπεται από τα αναφερόµενα στους 
Γενικούς και Ειδικούς όρους (Φ.600.163/…./……./Σ……./ …Ιουν 16/Ι ΜΠ/ 4ο ΕΓ/3) 
που κοινοποιήθηκαν στο ΚΗΜ∆ΗΣ (Α∆ΑΜ 16PROC………. 2016-…-…) και έγιναν 
αποδεκτοί στο σύνολό τους από τον αντισυµβαλλόµενο ανάδοχο (πάροχο 
υπηρεσιών). Η σύµβαση αποτελείται από το κυρίως κείµενο και τα παρακάτω 
Παραρτήµατα: 
 
 3.2.1 «Α»  ∆ιαδικασίες Παρασκευής και Παράθεσης. 
 
 3.2.2 «Β»  Γενικό Συσσίτιο. 
 
 3.2.3  «Γ»  Συσσίτιο για Βρέφη (0-6 µηνών). 
 
 3.2.4   «∆»  Συσσίτιο για Βρέφη (6-12 µηνών). 
 
 3.2.5 «Ε»  Συσσίτιο για Παιδιά (1 ως 12 ετών) .  
 
 3.2.6  «ΣΤ» Συσσίτιο για ∆ιαβητικούς. 
 
 3.2.7   «Ζ»  Συσσίτιο για Ευάλωτες Οµάδες (Για Όλες τις Ηµέρες). 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
Σκοπός και Αντικείµενο της Σύµβασης 

 
4.1 Σκοπός της σύµβασης, είναι να επαναβεβαιώσει την δέσµευση επί των 
αναφεροµένων όρων στην κατακυρωτική απόφαση Φ.600.163/…/……../Σ……./ … 
Ιουλ 16/Ι  ΜΠ/4ο ΕΓ/3 σύµφωνα µε την οποία ο ανάδοχος θα παρέχει στον 
αγοραστή, τις υπηρεσίες του Παραρτήµατος «Α» της παρούσας για τη χρονική 
περίοδο από ……………. 16 έως …………… 16.  
  
4.2 Το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης αφορά στην παροχή πλήρους 
διατροφής περίπου τετρακοσίων πενήντα (450) προσφύγων - µεταναστών που 
διαµένουν στο ΤΟΣΚΕ∆ΜΕ του στρατοπέδου «ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ» 
(Βέροια). Ο ανωτέρω αριθµός είναι ενδεικτικός και δύναται να αυξοµειώνεται, 
σύµφωνα µε το Άρθρο 8 των Ειδικών Όρων του διαγωνισµού [Παράρτηµα «Β» της 
Φ.600.163/…/……./Σ…../… Ιουν 16/Ι  ΜΠ/4ο ΕΓ/3].   
4.3 Ειδικότερα, προβλέπεται η χορήγηση, στο προσωπικό της παρ. 4.2, τριών 
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(3) έτοιµων γευµάτων ανά ηµέρα (πρωινό, µεσηµεριανό, βραδινό), 
συµπεριλαµβανοµένων ειδικών συσσιτίων, όπως συσσίτια για ευάλωτες οµάδες. 
Τα ειδικά συσσίτια εκτιµώνται σε ποσοστό περίπου 20% του συνόλου των 
µερίδων και αναλύονται στα Παραρτήµατα «Γ» έως «Ζ»,ενώ το γενικό συσσίτιο 
αναλύεται στο Παράρτηµα «Β». 
 
4.4 Τροποποίηση του προγράµµατος συσσιτίου των Παραρτηµάτων «Β» έως 
«Ζ»,  είναι δυνατή µε την προϋπόθεση ότι, θα συµφωνηθεί από κοινού µεταξύ των 
συµβαλλόµενων µερών, µε βάση τις διατροφικές συνήθειες των προσφύγων – 
µεταναστών και εφόσον δεν επηρεάζεται το κόστος, η ποιότητα, η ποσότητα και ο 
αριθµός των προσλαµβανόµενων θερµίδων. 
 
4.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διεκπεραιώνει κάθε παραγγελία, η οποία  θα 
υποβάλλεται από εκπρόσωπο του αγοραστή (ΤΟΣΚΕ∆ΜΕ Βέροιας), σύµφωνα µε 
τους όρους της παρούσας σύµβασης.   
 

ΑΡΘΡΟ 5 
Αγοραστής 

 
Ο αγοραστής, κατά την έννοια του άρθρου 2 της παρούσας, για το συγκεκριµένο 
αντικείµενο της σύµβασης είναι η Ι ΜΠ (ΤΟΣΚΕ∆ΜΕ Βέροιας) και οφείλει να 
υποβάλει την παραγγελία σύµφωνα µε το Παράρτηµα «Α» της σύµβασης και τα 
καθοριζόµενα στο Άρθρο 5 των Ειδικών  ¨Όρων του διαγωνισµού.  
 

ΑΡΘΡΟ 6 
Υποχρεώσεις 

 
6.1 Σύµφωνα µε το Παράρτηµα "Α" της παρούσας σύµβασης.  
 
6.2 Λοιπά όπως καθορίζονται στους Γενικούς και Ειδικούς όρους του 
διαγωνισµού (Παραρτήµατα «Α» και «Β» της Φ.600.163/…/….…./Σ…../… Ιουν 16/ 
Ι  ΜΠ/4ο ΕΓ/3).   
 

ΑΡΘΡΟ 7 
Κατηγορία Σύµβασης 

 
Η παρούσα σύµβαση συνάπτεται για την παροχή υπηρεσιών σίτισης προσφύγων 
- µεταναστών στο Στρδο «ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ» (ΤΟΣΚΕ∆ΜΕ Βέροιας).   
 

ΑΡΘΡΟ 8 
Έναρξη και ∆ιάρκεια 

 
8.1 Η σύµβαση τίθεται σε ισχύ (ενεργοποίηση), από την ………… 16, οπότε 
υπάρχει δυνατότητα για την υποβολή παραγγελιών, εντός συγκεκριµένου χρονικού 
διαστήµατος, όπως προσδιορίζεται στους ειδικούς όρους του διαγωνισµού. Οι 
παραγγελίες θα υποβάλλονται εγγράφως, κάθε ηµέρα για την επόµενη, από 
εκπρόσωπο του αγοραστή (ΤΟΣΚΕ∆ΜΕ Βέροιας) στον ανάδοχο.   
 
8.2 Όλοι οι Γενικοί και Ειδικοί Όροι που κοινοποιήθηκαν µε την ανάρτηση της 
διαδικασίας στο διαδίκτυο είναι σε πλήρη ισχύ για όλες τις παρεχόµενες 
υπηρεσίες, µέχρι πέρατος των συµβατικών υποχρεώσεων. 
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8.3   Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε …. ηµερολογιακές ηµέρες, από την 
… ………. 16 έως και την ………. 16, µε δυνατότητα παράτασης µονοµερώς από 
τον αγοραστή, µε τις ίδιες τιµές και όρους. Σε περίπτωση παύσης ή αναστολής 
λειτουργίας του ΤΟΣΚΕ∆ΜΕ Στρατοπέδου «ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ», η 
σύµβαση δύναται να τερµατισθεί πρόωρα, µονοµερώς από την αναθέτουσα αρχή 
(Ι ΜΠ), χωρίς υποχρέωση αποζηµίωσης του αναδόχου. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
Μεταβίβαση ∆ικαιωµάτων 

 
9.1 Ο ανάδοχος, δεν δύναται να µεταβιβάσει το σύνολο ή µέρος των 
δικαιωµάτων της παρούσας σύµβασης, ή το σύνολο ή µέρος των υποχρεώσεων 
του που απορρέουν από αυτήν, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, 
χωρίς την προηγούµενη γραπτή συγκατάθεση της αναθέτουσας αρχής.  
  
9.2 Επιπλέον, ο ανάδοχος δεν δύναται να αναθέσει σε άλλο φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο την εκτέλεση οποιασδήποτε παραγγελίας, η οποία έχει υποβληθεί υπό 
τους όρους της παρούσας, χωρίς την προηγούµενη συγκατάθεση της 
αναθέτουσας αρχής. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 
Γλώσσα 

 
Η ελληνική γλώσσα ορίζεται ως η γλώσσα εκτέλεσης της σύµβασης, µε τις 
αντίστοιχες παραδοχές της προκήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 11 
Αποδεικτικά Νοµιµότητας και Πιστοποιητικά Ποιότητας 

 
Όπως καθορίζονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους και συγκεκριµένα:  
 
11.1 Αποδεικτικά Νοµιµότητας: 
  
 Ο ανάδοχος, υπέβαλε τα προβλεπόµενα από τους Γενικούς Όρους του 
διαγωνισµού δικαιολογητικά, όπως παρακάτω:  
  
 ………………………. 
 ………………………. 
 ………………………. 
 

 
11.2 Πιστοποιητικά Ποιότητας: 
 
 Ο ανάδοχος πρέπει να εξασφαλίζει σταθερή ποιότητα παρεχόµενων 
προϊόντων και υπηρεσιών, η οποία θα πιστοποιείται µε την εφαρµογή 
Συστηµάτων ∆ιαχείρισης Ποιότητας, σύµφωνα µε τα διεθνώς αναγνωρισµένα 
πρότυπα. Συγκεκριµένα, ο ανάδοχος, καθ όλη τη διάρκεια των παρεχόµενων 
υπηρεσιών σίτισης, οφείλει να έχει σε ισχύ τα παρακάτω: 
 
 11.2.1 Σύστηµα ∆ιαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίµων κατά ISO 22000.  
 
 11.2.2 Σύστηµα Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιµα Σηµεία Ελέγχου (HACCP) 
στον τοµέα της "µαζικής εστίασης".  
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 11.2.3 Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001.  
 
 11.2.4 Σύστηµα ∆ιαχείρισης Περιβαλλοντικής Ασφάλειας κατά ISO 14001.  
 
 11.2.5 Σύστηµα ∆ιαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά 
OSHSAS 18001. 
 

ΑΡΘΡΟ 12 
Παραγγελίες για Παροχή Υπηρεσιών  

 
12.1 Όλες οι παραγγελίες για παροχή υπηρεσιών υποβάλλονται απευθείας από 
εκπρόσωπο του αγοραστή (ΤΟΣΚΕ∆ΜΕ Βέροιας, τηλέφωνα: 23310-91146 και 
6932-290610, fax: 23310-67787, e-mail: imp_toskedp@army.gr) στον εκπρόσωπο 
του αναδόχου (…………………, τηλέφωνο: …….-……….., fax: ……..-……., e-mail: 
……….@.................), κατά τα προβλεπόµενα στους Ειδικούς Όρους και 
συµπληρωµατικώς στο Παράρτηµα "Α" της παρούσας.   
 
12.2 Σε περίπτωση κατά την οποία, για οποιοδήποτε λόγο, δεν υπάρχει 
δυνατότητα υποβολής παραγγελιών από το ΤΟΣΚΕ∆ΜΕ Βέροιας, αυτές δύνανται 
να υποβληθούν και από την έδρα της Μεραρχίας (τηλέφωνο: 23310-32482, fax: 
23310-67787, e-mail: imp@army.gr). 
 
12.3 Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα θεωρούνται έγκυρες. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
Αποδοχή / Απόρριψη Παραγγελίας 

 
13.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδέχεται και να εκτελεί όσες παραγγελίες 
αποστέλλονται εµπρόθεσµα (έως και ώρα 11:00 της προηγουµένης από την 
ηµεροµηνία της επιθυµητής παράδοσης), σύµφωνα µε την παρούσα σύµβαση. 
Εφόσον απαιτείται, θα αιτείται διευκρινήσεων επί των παραγγελιών από τον 
αποστολέα τους (ΤΟΣΚΕ∆ΜΕ Βέροιας, ή άλλο όργανο, το οποίο θα έχει 
εγγράφως εξουσιοδοτηθεί από την αναθέτουσα αρχή να αποστέλλει παραγγελίες). 
Παραγγελίες που έχουν αποσταλεί εµπρόθεσµα και τις οποίες ο ανάδοχος δεν έχει 
απορρίψει εγγράφως θεωρείται ότι τις αποδέχεται (σιωπηρή αποδοχή). 
 
13.2 Οι παραγγελίες οι οποίες θα αποστέλλονται εκπρόθεσµα θα εκτελούνται 
µόνο εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από τον ανάδοχο, χωρίς η εκτέλεσή τους να 
αποβαίνει σε βάρος της ποιότητας των παρεχόµενων ειδών - υπηρεσιών. Για τις 
εκπρόθεσµα αποσταλθείσες παραγγελίες ο ανάδοχος υποχρεούται να απαντήσει 
εντός µίας ώρας από τη λήψη τους για την αποδοχή ή απόρριψή τους (εάν είναι σε 
θέση να τις εκτελέσει).   
 
13.3 Λοιπά όπως καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους του διαγωνισµού 
(Παράρτηµα «Β» της Φ.600.163/…/……./Σ…../… Ιουν 16/Ι  ΜΠ/4ο ΕΓ/3).  

 
ΑΡΘΡΟ 14 

Χρόνος - Τόπος - Λεπτοµέρειες Παράθεσης 
 
14.1 Τα τρία (3) γεύµατα θα παρατίθενται από προσωπικό του αναδόχου, στην 
ενδεικνυόµενη για βρώση θερµοκρασία, τις παρακάτω ώρες:  
 

14.1.1 Από την 07:00 έως την 09:00 για το πρωινό.  
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14.1.2 Από την 12:30 έως την 14:30 για το µεσηµεριανό. 
 

14.1.3 Από την 19:00 έως την 21:00 για το βραδινό.  
 

14.2 Το χρονοδιάγραµµα της παρ. 14.1 είναι ενδεικτικό και δύναται να 
τροποποιείται, σύµφωνα µε τις έγγραφες παραγγελίες του αγοραστή και µετά από 
τη σύµφωνη γνώµη του αναδόχου. 
 
14.3 Τα συσσίτια (3 γευµάτων) θα παραδίδονται στο ΤΟΣΚΕ∆ΜΕ Βέροιας 
(Στρατόπεδο «ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ»), µε προσωπικό, µεταφορικά µέσα και 
δαπάνη του αναδόχου.  
 
14.4 Πριν από την παράδοση γευµάτων, ο ανάδοχος: 
 

14.4.1 Θα επικοινωνεί µε τον πρόεδρο της Επιτροπής παρακολούθησης και 
παραλαβής έργου (επικεφαλής του ΤΟΣΚΕ∆ΜΕ Βέροιας ή τον αντικαταστάτη του), 
ώστε να καθορίζεται ο ακριβής χώρος και χρόνος παράθεσης των γευµάτων. 
 
 14.4.2 Θα εξασφαλίζει από την αρµόδια Υπηρεσία Ασφαλείας τις 
απαιτούµενες κατά περίπτωση άδειες εισόδου για το προσωπικό του, το οποίο 
εµπλέκεται µε την παράδοση ή/και παράθεση γευµάτων. 
 
14.5 Λοιπά όπως καθορίζονται στο Παράρτηµα «Α» της σύµβασης, καθώς και 
στα Άρθρα 3 και 5 των Ειδικών Όρων του διαγωνισµού (Παράρτηµα «Β» της 
Φ.600.163/…/……./Σ…../… Ιουν 16/Ι  ΜΠ/4ο ΕΓ/3).  
 

ΑΡΘΡΟ 15 
Αποδοχή / Απόρριψη Παράδοσης 

 
15.1 Ο έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής θα διενεργείται από την 
Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής έργου, η οποία συγκροτήθηκε µε τη 
Φ.600.163/39/12106/Σ.1439/19 Απρ 16/Ι ΜΠ/4ο ΕΓ/3, παρουσία εκπροσώπου του 
αναδόχου. Ο έλεγχος θα πραγµατοποιείται στις εγκαταστάσεις παράθεσης, 
σύµφωνα µε τους Γενικούς και Ειδικούς όρους του διαγωνισµού (Παραρτήµατα 
«Α» και «Β» της Φ.600.163/…/……./Σ…../… Ιουν 16/Ι  ΜΠ/4ο ΕΓ/3). Οι 
απαιτούµενες για τη διενέργεια του ελέγχου δαπάνες βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
15.2 Με µέριµνα της Επιτροπής της παρ. 15.1, καθηµερινά θα συντάσσονται τα 
προβλεπόµενα, κατά περίπτωση, Πρωτόκολλα Παραλαβής ή Απόρριψης, 
σύµφωνα µε τις Προσθήκες «1/Α» και «2/Α» αντίστοιχα.  
 
15.3 Κάθε Πρωτόκολλο θα συντάσσεται σε 3 πρωτότυπα και θα υπογράφεται 
από την Επιτροπή, καθώς και από εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο του αναδόχου. 
Ένα πρωτότυπο θα παραµένει στο ΤΟΣΚΕΣ∆Ε Βέροιας, ένα θα παραδίδεται στον 
εκπρόσωπο του αναδόχου και ένα θα αποστέλλεται στο Λόχο Στρατηγείου της Ι 
Μεραρχίας Πεζικού (ΛΣ/Ι ΜΠ), προκειµένου να επισυναφθεί στη δαπάνη.  
 
15.4 Λοιπά όπως καθορίζονται στο Παράρτηµα «Α» της σύµβασης, στο Άρθρο 
16 των Γενικών Όρων, καθώς και στα Άρθρα 3, 4, 5 και 13 των Ειδικών Όρων του 
διαγωνισµού (Φ.600.163/…/……./Σ…../… Ιουν 16/Ι  ΜΠ/4ο ΕΓ/3).  
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ΑΡΘΡΟ 16 
Παράδοση – Παραλαβή 

 
16.1 Σύµφωνα µε το Παράρτηµα «Α» της σύµβασης, το Άρθρο 16 των Γενικών 
Όρων, καθώς και τα Άρθρα 3, 4, 5 και 13 των Ειδικών Όρων του διαγωνισµού 
(Φ.600.163/…/……./Σ…../… Ιουν 16/Ι  ΜΠ/4ο ΕΓ/3).  
 
16.2 Ιδιαίτερα επισηµαίνονται τα παρακάτω: 
 
 16.2.1 Τα γεύµατα θα παραδίδονται µέσα σε ισοθερµικά κουτιά µεταφοράς,  
όπου και θα παραµένουν, προκειµένου να διατηρούνται σε κατάλληλη 
θερµοκρασία κατανάλωσης. Με ευθύνη του αναδόχου, τα κουτιά θα είναι καθαρά 
και θα εξασφαλίζονται οι προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία συνθήκες 
υγιεινής και ασφάλειας. 
 
 16.2.2 Η παρακολούθηση και ο έλεγχος καλής εκτέλεσης του συνόλου των 
παρασχεθεισών υπηρεσιών, η επίβλεψη και η παραλαβή τους θα γίνεται από 
τριµελή επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής έργου, η οποία έχει 
συγκροτηθεί µε τη Φ.600.163/39/12106/Σ.1439/19 Απρ 16/Ι ΜΠ/4ο ΕΓ. Η επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους 
κατά περίπτωση φορείς, θα παρακολουθεί διαρκώς τη χρησιµοποιούµενη 
µεθοδολογία και την όλη υλοποίηση των παρασχεθεισών υπηρεσιών. Ιδιαίτερα θα 
ελέγχει αν η διαδικασία υλοποίησης είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές 
και την προσφορά του αναδόχου καθ’ όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας 
µέχρι και της τελικής διάθεσης. 
 

ΑΡΘΡΟ 17 
Κήρυξη του Αναδόχου Εκπτώτου - Κυρώσεις - Εξαιρέσεις 

 
17.1 Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµά 
του που απορρέει από αυτή, µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.   
 
17.2 Η απόφαση της αναθέτουσας αρχής εκδίδεται κατόπιν γνωµοδότησης της 
Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου, η οποία ορίσθηκε µε τη 
Φ.600.163/39/12106/Σ.1439/19 Απρ 16/Ι ΜΠ/4ο ΕΓ και αφού προηγουµένως ο 
ανάδοχος κληθεί για παροχή εξηγήσεων, σύµφωνα µε την παρ. 5 του Άρθρου 24 
του Π∆ 118/07. 
 
17.3 Σε περίπτωση παράβασης όρων της σύµβασης, επιβάλλονται στον 
ανάδοχο, κατόπιν σχετικής εισήγησης και απόφασης της αναθέτουσας αρχής, οι 
παρακάτω κυρώσεις: 
 
 17.3.1 Πρώτη φορά, έγγραφη σύσταση. 
 
 17.3.2 ∆εύτερη φορά, πρόστιµο 2.000 Ευρώ. 
 
 17.3.3 Τρίτη φορά, πρόστιµο 4.000 Ευρώ. 
 
 17.3.4 Τέταρτη φορά, πρόστιµο 6.000 Ευρώ. 
 
 17.3.5 Για επόµενες φορές, εφόσον παρουσιασθούν, κατά την κρίση της 
αναθέτουσας αρχής και µε την επιφύλαξη των καθοριζοµένων στο Ν.4235/14: 
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  17.3.5.1 Θα επιβάλλεται πρόστιµο µε προσαύξηση του αµέσως 
προηγούµενου προστίµου, σε ποσοστό που θα καθορίζει η αναθέτουσα αρχή. 
 
  17.3.5.2 Κήρυξη του αναδόχου, ως έκπτωτου. 
 
17.4 O ανάδοχος θα κηρύττεται έκπτωτος υποχρεωτικά, µετά από επιβολή 3 
προστίµων κατά τη διάρκεια της σύµβασης. 
 
17.4 Ειδικότερα για τα 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, 
θα ενηµερώνεται παράλληλα και ο ΕΦΕΤ. 
 
17.5 O ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση, εφόσον: 
 
 17.5.1 Οι υπηρεσίες δεν παραδόθηκαν µε ευθύνη της αναθέτουσας αρχής. 
 
 17.5.1 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
17.6 Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύµβαση, επιβάλλονται µε 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου, 
το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, 
αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι κυρώσεις που κατ’ αναλογία προβλέπονται στο άρθρο 
34 παρ. 5 του Π∆ 118/2007. 
 
17.7 Για την επιβολή των ανωτέρω ποινικών ρητρών λαµβάνεται υπόψη το 
πρωτόκολλο της αρµόδιας επιτροπής παραλαβής.  
 
17.8 Η είσπραξη προστίµων γίνεται µε παρακράτηση από το λαβείν του 
αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο 
ποσό, ή µε βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. 
 
17.9 Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας, το πρόστιµο επιβάλλεται αναλογικά 
σε όλα τα µέλη της ένωσης/κοινοπραξίας.  
 
17.10 Σε περίπτωση διαφωνίας του αναδόχου µε τις επιβληθείσες κυρώσεις, 
αυτός µπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 15 παρ. 5 του Π∆ 118/2007. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η 
αναθέτουσα αρχή, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η εν λόγω 
απόφαση δεν επιδέχεται σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή προσβολή µε άλλη, 
οποιασδήποτε φύσης, διοικητική προσφυγή.  
 
17.11 Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Π∆ 118/2007, ο ανάδοχος 
ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας 
αρχής από την µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης.  
 
17.12 Λοιπά σύµφωνα µε τους Γενικούς Όρους του διαγωνισµού. 
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ΑΡΘΡΟ 18 
Κυρώσεις για Καθυστερήσεις στην Παράδοση 

 
Όπως καθορίζονται στο Άρθρο 17 των Γενικών  Όρων του διαγωνισµού.  
 

ΑΡΘΡΟ 19 
Πληρωµή - Κρατήσεις - Έξοδα 

 
Όπως καθορίζονται στα Άρθρα 14 και 18 των Γενικών  Όρων, καθώς και στο 
Άρθρο 9 των Ειδικών Όρων του διαγωνισµού.  

 
ΑΡΘΡΟ 20 

Πιστοποιητικά Σχετικά µε τις Παρεχόµενες Υπηρεσίες 
 
Όπως αναλυτικά καθορίζονται στο άρθρο 11 της παρούσας σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 21 
Αποποίηση - Εκχώρηση ∆ικαιωµάτων 

 
21.1 Απαγορεύεται η εκχώρηση των συµβατικών υποχρεώσεων και δικαιωµάτων 
από τον ανάδοχο σε τρίτους, πλην του δικαιώµατος είσπραξης συµβατικού 
τιµήµατος, το οποίο µπορεί να εκχωρείται σε αναγνωρισµένο Χρηµατοπιστωτικό 
Ίδρυµα µετά από τεκµηριωµένο βάσει συµφωνητικού αίτηµα του αναδόχου προς 
την αναθέτουσα αρχή και σχετική απόφαση - έγκρισή της.  
 
21.2 Λοιπά όπως καθορίζονται στους Γενικούς  Όρους του διαγωνισµού και την 
κείµενη νοµοθεσία.  
 

ΑΡΘΡΟ 22 
Τερµατισµός 

 
Με την ολοκλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων. 

 
ΑΡΘΡΟ 23 
Εγγυήσεις 

 
23.1 Για την καλή εκτέλεση της  σύµβασης, ο ανάδοχος κατέθεσε την µε αριθµό 
……………..εγγυητική επιστολή της Τράπεζας ……………., ύψους ……………… 
………………….. ευρώ και …………………λεπτών (€ …….,..). Η υπόψη εγγυητική 
επιστολή θα επιστραφεί στον ανάδοχο εντός τριάντα (30) ηµερών από την 
εκπλήρωση κάθε συµβατικής του υποχρέωσης. 
 
23.2 Με την κατάθεση της εγγυητικής επιστολής της παρ. 23.1, επεστράφη στον 
ανάδοχο η µε αριθµό ………….. εγγυητική επιστολή της Τράπεζας …………., 
ύψους ……………… ……………….. ευρώ και …………………λεπτών (€ …….,..), 
την οποία είχε καταθέσει για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό.  
 
23.3 Λοιπά όπως καθορίζονται στο Άρθρο 13 των Γενικών  Όρων του 
διαγωνισµού. 
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ΑΡΘΡΟ 24 
Χρόνος Ανταπόκρισης 

 
24.1 Ο ανάδοχος πρέπει να έχει τη δυνατότητα απόκρισης και αντιµετώπισης 
οποιουδήποτε προβλήµατος δικής του υπαιτιότητας παρουσιασθεί κατά τη 
διανοµή των γευµάτων, µέσα σε χρονικό περιθώριο µίας (1) ώρας. 
 
24.2 Επιπλέον, ο ανάδοχος πρέπει να τηρεί ετοιµότητα παράδοσης εντός µίας 
(1) ώρας του πρωινού κάθε ηµέρας του γενικού συσσιτίου, το οποίο καθορίζεται 
στο Παράρτηµα «Β» της σύµβασης. 
 
24.3 Λοιπά όπως καθορίζονται στο Παράρτηµα «Α» της σύµβασης και στους 
Ειδικούς Όρους του διαγωνισµού.  
  

ΑΡΘΡΟ 25 
Τροποποιήσεις 

 
Η παρούσα δύναται να τροποποιηθεί, κατόπιν συµφωνίας των συµβαλλοµένων 
µερών, υπό την προϋπόθεση ότι οι τροποποιήσεις δεν αντίκεινται στην κείµενη 
νοµοθεσία. 
 

ΑΡΘΡΟ 26 
Εφαρµοζόµενη νοµοθεσία 

 
Η παρούσα σύµβαση διέπεται από το Ν.2286/1995, το Π∆ 60/2007, το Π∆ 
118/2007, το Ν.3886/2010, το Ν.4270/2014, το Ν.4281/2014 και το Ν.4368/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 27 

Συναντήσεις - Ρύθµιση Θεµάτων Σύµβασης  
 

27.1 Ο ανάδοχος και η αναθέτουσα αρχή µπορούν να οργανώνουν συναντήσεις 
όταν θεωρηθεί απαραίτητο, µε σκοπό τη συζήτηση οποιουδήποτε θέµατος 
προκύψει στο πλαίσιο της εκτέλεσης της σύµβασης. 
 
27.2 Ο ανάδοχος ορίζει ως κύριο και αποκλειστικό σηµείο συνδέσµου (Point of 
Contact – PoC) τον ………………………… (τηλέφωνο: ………………., e-mail: 
…………@.................., ως υπεύθυνο διαχείρισης και ρύθµισης όλων των θεµάτων 
της παρούσας σύµβασης. 
  

ΑΡΘΡΟ 28 
Τελικές ∆ιατάξεις 

 
28.1 Η παρούσα σύµβαση κατισχύει κάθε άλλου κάθε άλλου κειµένου στο οποίο 
στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, 
εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 
 
28.2 Για ότι δεν έχει συµπεριληφθεί στην παρούσα σύµβαση, ισχύουν τα 
καθοριζόµενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους του διαγωνισµού (Παραρτήµατα 
«Α» και «Β» της Φ.600.163/…/……./Σ…../… Ιουν 16/Ι  ΜΠ/4ο ΕΓ/3), καθώς και οι 
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί δηµοσίων συµβάσεων.  
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28.3 Η σύµβαση έχει συνταχθεί σε τρία (3) πρωτότυπα. Από ένα (1) προορίζεται 
για το ΓΕΣ/∆Υ∆Μ, ένα (1) για την Αναθέτουσα Αρχή και ένα (1) για τον Ανάδοχο.  
 
28.4 Τα Παραρτήµατα της παρούσας σύµβασης αποτελούν τµήµα αυτής. 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
-Ο-  

∆ντής 4ου ΕΓ της Ι Μεραρχίας Πεζικού  
 
 

………………………….. 
……… (…) 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
-Ο- 

Εκπρόσωπος του Αναδόχου  
 
 

……………………… 
(Α∆Τ …………..) 

 
 

 Σχης (ΠΖ) ∆ηµήτριος Βουνίσιος 
Ακριβές Αντίγραφο Επιτελάρχης 
  
  
  
Ανχης (ΕΜ) ∆ηµήτριος Σκρινής  
           4ο  ΕΓ/3ο – 5ο ΤΜ  
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ  
«1» Περιγραφή Συντονιστικών Υποχρεώσεων Εµπλεκόµενων & Αντισυµβαλ-

λοµένων  (Παράρτηµα «Α» στη Σύµβαση µε Αριθµό …/2016)                                                                
«2» Γενικό Συσσίτιο (Παράρτηµα «Β» στην Σύµβαση µε Αριθµό …/2016) 
«3»  Συσσίτιο για Βρέφη 0-6 µηνών (Παράρτηµα «Γ» στη Σύµβαση µε Αριθµό 

../2016) 
«4» Συσσίτιο για Βρέφη 6-12 µηνών (Παράρτηµα «∆» στη Σύµβαση µε Αριθµό 

../2016) 
«5» Συσσίτιο για Παιδιά 1-12 ετών (Παράρτηµα «Ε» στη Σύµβαση µε Αριθµό 

../2016) 
«6» Συσσίτιο για ∆ιαβητικούς (Παράρτηµα «ΣΤ» στη Σύµβαση µε Αριθµό ../2016) 
«7» Συσσίτιο για Ευάλωτες Οµάδες, Για Όλες τις Ηµέρες (Παράρτηµα «Ζ» στη 

Σύµβαση µε Αριθµό …/2016)
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  Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ   
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ …./2016   
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ & ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 
1. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (ΓΕΣ/∆Υ∆Μ/4α: Υπηρεσία που συντονίζει 

τις διαδικασίες σύναψης των συγκεκριµένων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών σίτισης). 
Ειδικότερα: 
 

α. Συντονίζει το έργο των εµπλεκόµενων σε θέµατα που αφορούν στις 
διαδικασίες σύναψης σύµβασης, από εκδόσεως διαταγής διενέργειας µέχρι και 
ολοκλήρωση του συµβατικού έργου των συµβαλλοµένων. 

 
β. Παρέχει διευκρινήσεις όπου απαιτηθεί, κατόπιν σχετικού 

προφορικού ή έγγραφου αιτήµατος. 
  
2. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ (η Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ) 
 

α. Γενικά  
 

(1) ∆ιενέργεια διαδικασιών, σύµφωνα µε το υφιστάµενο νοµικό 
πλαίσιο. 

 

(2) Συγκρότηση της αρµόδιας κατά περίπτωση επιτροπής 
παραλαβής, σύµφωνα µε το Π∆ 118/07, άρθρο 38, παρ. 2γ.  

 
(3) Σύναψη και παρακολούθηση υλοποίησης της σύµβασης. 
 
(4) Ιεραρχική αναφορά (στο ΓΕΣ/∆Υ∆Μ) απόψεων – προτάσεων 

επί της διαδικασίας.  
 
  β. Επιτροπή Παραλαβής 
 

(1) Ενεργεί σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στους Ειδικούς Όρους, 
την παρούσα σύµβαση και το Π∆ 118/07, ενώ για καλύτερο συντονισµό επισηµαίνονται 
ιδιαίτερα οι παρακάτω υποχρεώσεις: 

 
(α) Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών / εφοδίων 

διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός (µακροσκοπικός) έλεγχος σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα στους Ειδικούς Όρους και την παρούσα σύµβαση. Στη διαδικασία καλείται 
από την Επιτροπή  να παραστεί (εφόσον το επιθυµεί) και ο ανάδοχος ή εκπρόσωπός 
του.  Συντάσσεται και υπογράφεται, κατά περίπτωση, πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής ή πρωτόκολλο απόρριψης, σύµφωνα µε τα υποδείγµατα των 
Προσθηκών «1/Α» και «1/Β» αντίστοιχα.  

 
(β) Η Επιτροπή, κατά τη διαδικασία παράθεσης και µε την 

παρουσία του αναδόχου ή του αντιπροσώπου του, δύναται να λαµβάνει δείγµατα των 

 Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
 «ΣΜΥΡΝΗ» 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 
 15 Ιουλ 16 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ  
Φ.600.163/82/13908/Σ.2740  
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προς κατανάλωση ειδών (3 από κάθε είδος), τα οποία θα  αποστέλλονται στο αρµόδια 
εργαστήρια της Υπηρεσίας ή του δηµόσιου τοµέα (όπου δεν υπάρχει στρατιωτικό), προς 
υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους: 
 

      1/ Μικροβιολογικό σε τρόφιµα έτοιµα προς 
κατανάλωση (σύµφωνα µε τις προβλέψεις της Οδηγίας ΕΚ 1441/2007):  
 
       α/ Salmonella spp: απουσία / 25 γρ. 
(υποχρεωτικά για γεύµατα που περιέχουν κοτόπουλο). 
 
       β/  Listeria monocytogenes: ≤ 100 cfu/g. 
 
       Επίσης θα πραγµατοποιηθούν και οι παρακάτω 
εξετάσεις που 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/∆ΕΜ. 
 

       γ/  Stαphylococcus coagulase positive: <100 
cfu/g. 
 
       δ/  E. coli: <10 cfu/g. 
 
      2/ Χηµική ανάλυση. 
 
      3/ Ιστολογική εξέταση: σε κιµά και 
κρεατοσκευάσµατα (µπιφτέκια κ.λπ.) 
 

Στην περίπτωση αυτή θα συντάσσεται το πρωτόκολλο 
µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας, σύµφωνα µε την Προσθήκη «4/Α στην 
παρούσα σύµβαση. 
  

(γ) Η προαναφερθείσα διαδικασία δειγµατοληψίας είναι 
ανεξάρτητη από την εν γένει παραλαβή των συµβατικών ειδών (συσσίτια) και δύναται να 
επαναληφθεί σε περίπτωση που τα αποτελέσµατα δεν είναι σύµφωνα της προδιαγραφές 
υγιεινής και ασφάλειας των τροφίµων, ή κατά την κρίση της Υπηρεσίας. 
 
 (2) Η Υπηρεσία διατηρεί, σε συνεργασία µε τον ανάδοχο, το 
δικαίωµα να τροποποιεί, αυξοµειώνοντας ανάλογα µε τις εκάστοτε ηµερήσιες ανάγκες 
σίτισης, τον αριθµό των µερίδων, ύστερα από αντίστοιχη ειδοποίηση του αναδόχου, 
µέχρι την 18:00 της προηγούµενης από την παράδοση ηµέρας. 
 

 (3) Λοιπά σύµφωνα µε τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους. 
 

3. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ (πάροχος υπηρεσιών σίτισης) 
 

α. Η όλη «διαδικασία» θα περιλαµβάνει τις εξής φάσεις: 
 

(1) Παραγωγή 
 
    (α) Παρασκευή γεύµατος. 
 

    (β) Συσκευασία ανά µερίδα. 
 
    (γ) Κατάψυξη ή ψύξη γεύµατος (εφόσον απαιτείται) και 
αποθήκευσή του. 
 

(2) Μεταφορά  
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(3) Προετοιµασία ∆ιανοµής – Αναθέρµανση Συσσιτίου (για όσα 
εφόδια απαιτείται) – ∆ιανοµή / Παράθεση. 
 

(4) Αποκατάσταση Χώρου Προετοιµασίας - Παράθεσης  
 

β.  Οι εγκαταστάσεις και τα µέσα που θα χρησιµοποιούντα για την 
υλοποίηση της σύµβασης θα είναι οι παρακάτω:  
 

(1) Κεντρική Μονάδα ή Μονάδες 
 
    (α) Στο χώρο / χώρους θα παράγονται τα γεύµατα 
σύµφωνα µε τα προγράµµατα συσσιτίου, όπως περιγράφονται στα Παραρτήµατα «Β» 
έως «Ζ» της σύµβασης. Τα γεύµατα θα παρασκευάζονται / συντηρούνται (όπου 
απαιτείται για µακρό χρονικό διάστηµα) και θα διανέµονται, µε κατάλληλη µέθοδο, ώστε 
να εξασφαλίζονται  οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας τόσο κατά την παρασκευή των 
γευµάτων, όσο και κατά τη συντήρηση και τη διανοµή / παράθεση. 
 

 (β) Τήρηση κατά την κρίση (εάν απαιτείται) και µε ευθύνη 
του αναδόχου αποθέµατος για κάλυψη εκτάκτων αναγκών τουλάχιστον 5 ηµερών, για 
450 άτοµα. 
 
 (γ) Τα συσκευασµένα γεύµατα (σε ατοµικές συσκευασίες 
CPET ειδικές για τρόφιµα) θα είναι σε χαρτοκιβώτια και σε παλέτες ανά είδος / κωδικό, 
για ευκολότερο έλεγχο και κατανοµή. 
 
 (δ) Η διακίνηση / διανοµή των γευµάτων θα 
πραγµατοποιείται επί καθηµερινής βάσης µε φορτηγό αυτοκίνητο, το οποίο θα διαθέτει 
συσκευές διατήρησης της επιθυµητής θερµοκρασίας. 
 
   (2) Ενδιάµεση – Προωθηµένη Μονάδα ή Μονάδες 
  

Είναι δυνατή η χρησιµοποίηση, µε την προϋπόθεση ότι θα 
πληρούνται οι απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα που 
προσδιορίζονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους. 
 
   (3) Σηµεία Παράθεσης 
 

(α) Ο χώρος θα προετοιµάζεται και αντίστοιχα θα 
αποκαθίσταται µε µέριµνα και ευθύνη του αναδόχου. 
 

(β) Το γεύµα θα παραδίδεται καθηµερινά ζεστό, στα 
σηµεία κατανάλωσης, απευθείας στο προσωπικό, µε ευθύνη του αναδόχου. 
 

(γ) Προ της έναρξης παράθεσης θα πραγµατοποιείται 
υποχρεωτικά ποσοτικός και µακροσκοπικός έλεγχος και συντάσσονται τα απαραίτητα 
πρωτόκολλα. 
   

γ. Ο ανάδοχος θα δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο στα συσσίτια (βάρος, 
περιεκτικότητα, ποιοτικό έλεγχο, χηµικό έλεγχο), ο οποίος θα γίνεται από αρµόδια 
επιτροπή της Υπηρεσίας, παρουσία (κατά την κρίση της) υγειονοµικού προσωπικού. Η 
Επιτροπή θα υποβάλλει εισηγήσεις – παρατηρήσεις προς τα αρµόδια όργανα της 
Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους Ειδικούς Όρους και την κείµενη νοµοθεσία. 

 
δ. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε συµµόρφωση προς τις υποδείξεις της 

Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του έργου σε όλες τις φάσεις παροχής 
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υπηρεσιών σίτισης (παρασκευή – µεταφορά – οργάνωση χώρου παράθεσης – διανοµή 
συσσιτίου – αποκατάσταση χώρου παράθεσης). 
 

ε. Μετά το πέρας της διανοµής των γευµάτων, ο ανάδοχος 
υποχρεούται να µεριµνά για τη συλλογή των σκευών και των µέσων που τυχόν 
χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και για την πλήρη αποκατάσταση του χώρου. 
 

στ. Λοιπά σύµφωνα µε τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους. 
 

4. ΑΝΟΙΧΤΗ ∆ΟΜΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΡ∆ΟΥ «ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ» 
(ΤΟΣΚΕ∆ΜΕ Βέροιας)   

   
α. Καθορίζεται ένας «υπεύθυνος έργου» (στρατιωτικός ή πολιτικό 

προσωπικό), ο οποίος θα αποτελεί και το «σηµείο επαφής» µεταξύ των εµπλεκοµένων 
στην παρούσα σύµβαση και επιπλέον: 
 

(1) Την προηγούµενη από την παράδοση ηµέρα και µέχρι ώρα 
11:00, θα αποστέλλει στον ανάδοχο µε fax, ή µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-
mail) την παραγγελία των µερίδων της εποµένης ηµέρας. Η παραγγελία θα συντάσσεται 
σύµφωνα µε το έντυπο της Προσθήκης «3/Α» της παρούσας σύµβασης και θα 
κοινοποιείται στη Μεραρχία, καθώς και στην Επιτροπή Παραλαβής. 
 

(2) Θα συνυπογράφει τα πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής.  
  

β. Λοιπά σύµφωνα µε τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
-Ο-  

∆ντής 4ου ΕΓ της Ι Μεραρχίας Πεζικού  
 
 
 
 

………………………….. 
……… (…) 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ 
-Ο- 

Εκπρόσωπος του Αναδόχου  
 
 
 
 

……………………… 
(Α∆Τ …………..) 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ  (στο Παράρτηµα «Α» της Σύµβασης ../2016) 
 
«1» Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής  
«2» Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Απόρριψης 
«3» Έντυπο Παραγγελίας Μερίδων                
«4» Πρωτόκολλο Μακροσκοπικού Ελέγχου και ∆ειγµατοληψίας 
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  Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1/Α» ΣΤΗ  
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ…./2016  
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  
ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

1. Η Επιτροπή Παραλαβής που αποτελείται από τους: 
 

           α.   ……………………………………………..,  ως Πρόεδρο 
            β.   ……………………………………………….. και   
            γ.   ………………………………………………..,ως µέλη, 
 

συγκροτήθηκε δυνάµει της υπ' αριθµόν Φ.600.163/39/12106/Σ.1439/19 Απρ 16 
..(1)..διαταγής της Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ, προκειµένου να προβεί στην ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή των υλικών της Σύµβασης …/2016 ..(2).. η οποία αφορά στην 
παροχή υπηρεσιών σίτισης στο ΤΟΣΚΕ∆ΜΕ του Στρατοπέδου «ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ 
ΚΟΚΚΙΝΟΥ» (Βέροια) ..(3).. και κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή µε τη 
Φ.600.163/…./..……../Σ………/………… 16/Ι ΜΠ/4ο ΕΓ/3 ..(4).. διαταγή. 
 

  2. Σήµερα, ……….. (5).......2016, τα µέλη της Επιτροπής συνήλθαν σε 
συνεδρίαση στο Στρατόπεδο «ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ»..(6).., µε την παρουσία 
τ……..(7)………….. , εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας 
«…………………………………………………………………» …(8)…, προκειµένου να 
εξετάσουν τα εγκαίρως προσκοµισθέντα προς έλεγχο είδη της σύµβασης, τα οποία 
αποτελούν …….(9)…………  των συµβατικά συµφωνηθέντων  να παραδοθούν  
σήµερα ειδών (ηµερησίων µερίδων) και εµφαίνονται στον Πίνακα που ακολουθεί: 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΜΕΡΙ∆ΩΝ 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

1 Γενικό  Παράρτηµα  «B»   
2 Βρέφη (0-6 µηνών)  Παράρτηµα  «Γ»   
3 Βρέφη (6-12 µηνών)  Παράρτηµα  «∆»   
4 Παιδιά (1-12 ετών)  Παράρτηµα  «Ε»   
5 ∆ιαβητικοί  Παράρτηµα «ΣΤ»   
6 Ευάλωτες οµάδες  Παράρτηµα  «Ζ»   

 ΣΥΝΟΛΟ    
 

  3. Για τη διενέργεια του ανατεθέντος σ' αυτήν ελέγχου, η Επιτροπή έλαβε υπ' 
όψη της: 

α.  Τις διατάξεις του Π∆ 60/07. 
β.  Τις διατάξεις του Π∆ 118/07. 
γ. Τη Φ.600.163/39/12106/Σ.1439/19 Απρ 16/ Ι ΜΠ/4ο ΕΓ/3  ..(1)… διαταγή 

συγκρότησής της. 
δ. Τη Φ.600.163/…./..……../Σ………/……. Μαϊ 16/Ι ΜΠ/4ο ΕΓ/3 ..(4).. 

διαταγή, µε την οποία της κοινοποιήθηκε η Σύµβαση. 
ε. Το σύνολο της …/2016 ..(2)..  Σύµβασης, ιδίως δε τους όρους της που 

αφορούν και αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τους ποιοτικούς, εν γένει όρους 
των υπό προµήθεια ειδών, στον τρόπο και τις µεθόδους διεξαγωγής του παρόντος 
ελέγχου, καθώς και στην συµβατικά συµφωνηµένη προς παράδοση ποσότητα, κατά είδη 
και κατηγορίες υλικού.   

στ. ………..(10)…………….. 
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  ζ.  Τα αποτελέσµατα των µακροσκοπικών ελέγχων, στους οποίους 
προέβησαν σήµερα τα µέλη της Επιτροπής στον τόπο παράδοσης των υλικών, επί τη 
παρουσία του παραπάνω εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του αναδόχου. 
 

4. Αφού έλαβε υπ' όψη της τα παραπάνω, η Επιτροπή αποφαίνεται 
……(11)…… ότι τα προσκοµισθέντα προς έλεγχο υλικά πληρούν, από ποιοτική άποψη, 
τους όρους της …/2016 ..(2).. Σύµβασης και  κατά συνέπεια, µπορούν να 
παραληφθούν χωρίς βλάβη των συµφερόντων της Υπηρεσίας. 
…………………………………………(12)………………………………………………. 
 

5.  Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στην ποσοτική παραλαβή των 
προσκοµισθέντων ειδών, η οποία έγινε µε ακριβή καταµέτρησή τους, επί τη παρουσία 
του……(13)………….… , διατεταγµένου υπεύθυνου του ΤΟΣΚΕ∆ΜΕ Βέροιας ..(14).. 
στον οποίο και παρέδωσε τα ελεγχθέντα και παραληφθέντα είδη. 
 

6. Σε πίστωση της διενέργειας και των αποτελεσµάτων του ελέγχου, 
συντάχθηκε το παρόν Πρωτόκολλο και υπογράφεται νόµιµα από τον Πρόεδρο και τα 
µέλη της Επιτροπής, τον υπεύθυνο του ΤΟΣΚΕ∆ΜΕ Βέροιας ..(14).. και εκπρόσωπο του 
αναδόχου. Σηµειώνεται ότι, µε µέριµνα του Προέδρου της Επιτροπής, θα εκδοθεί ο 
αναγκαίος αριθµός αντιγράφων, τα οποία θα αποσταλούν προς τους προβλεπόµενους 
από τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, παραλήπτες. 
 
                                                                   Η Επιτροπή 
 
Ο Πρόεδρος                        Τα µέλη 
 
……………………                                                                                           
               α.   ……………… 
 
                                                                                                               β.  ……………… 
  

Ο Ανάδοχος  (ή εκπρόσωπος του)     Ο Υπεύθυνος για την παραλαβή 
                                                                                         
 
…………………………………     ………………………………… 
                 
Οδηγίες για την συµπλήρωση των κενών διαστηµάτων: 
(1) Γράφονται τα στοιχεία της ∆ιαταγής Συγκρότησης της Επιτροπής. 
(2) Γράφεται ο αριθµός και η ηµεροµηνία της Σύµβασης. 
(3) Γράφονται τα είδη ή οι υπηρεσίες της Σύµβασης. 
(4) Γράφονται τα στοιχεία της διαταγής µε την οποία κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή το κείµενο της 
σύµβασης και δόθηκαν τυχόν πρόσθετες εντολές ή οδηγίες. Αν δεν υφίσταται τέτοια ∆ιαταγή, διαγράφεται 
ολόκληρη η σχετική φράση. 
(5) Γράφεται η ηµεροµηνία διεξαγωγής του ελέγχου. 
(6) Γράφεται ο τόπος διεξαγωγής του ελέγχου. 
(7) Γράφεται το ονοµατεπώνυµο και η ιδιότητα του παρισταµένου εκπροσώπου του αναδόχου. 
(8) Γράφεται η επωνυµία του αναδόχου, όπως προκύπτει από την Σύµβαση.  
(9) Γράφονται οι λέξεις: το σύνολο ή η λέξη: µέρος, κατά περίπτωση. 
(10) Γράφονται κατά περίπτωση τα πρόσθετα στοιχεία που λήφθηκαν υπ' όψη, όπως π.χ. το τυχόν 
υπάρχον πιστοποιητικό ελέγχου ποιότητας της Γ∆ΑΕΕ (άρθρ. 18 παρ. 1η ν. 3433/2006). 
(11) Γράφεται η λέξη: οµόφωνα, ή οι λέξεις: κατά πλειοψηφία, κατά περίπτωση. 
(12) Σε περίπτωση ύπαρξης µειοψηφούντος µέλους, γράφεται το ονοµατεπώνυµο του και το σκεπτικό της 
διαφωνίας του. 
(13) Γράφεται ο βαθµός και το ονοµατεπώνυµο του ∆ιαχειριστή (ή του στελέχους, το οποίο χρεώνεται τα 
είδη, µέχρι τη διανοµή - παράθεσή τους). 
(14) Γράφεται το Κέντρο φιλοξενίας για το οποίο προορίζονται τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση είδη ή 
υπηρεσίες. 
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  Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2/Α» ΣΤΗ  
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ …/2016  
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  
ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

 

1. Η Επιτροπή Παραλαβής που αποτελείται από τους: 
 

           α.   ……………………………………………..,  ως Πρόεδρο 
            β.   ……………………………………………….. και   
            γ.   ………………………………………………..,ως µέλη, 
 

συγκροτήθηκε δυνάµει της υπ' αριθµόν Φ.600.163/39/12106/Σ.1439/19 Απρ 16 
..(1)..διαταγής της Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΠΕΖΙΚΟΥ, προκειµένου να προβεί στην ποιοτική και 
ποσοτική παραλαβή των υλικών της Σύµβασης …/2016 ..(2).. η οποία αφορά στην 
παροχή υπηρεσιών σίτισης στο ΤΟΣΚΕ∆ΜΕ του Στρατοπέδου «ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ 
ΚΟΚΚΙΝΟΥ» (Βέροια) ..(3).. και κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή µε την 
Φ.600.163/…./..……../Σ………/……. …… 16/Ι ΜΠ/4ο ΕΓ/3 ..(4).. διαταγή. 
 

  2. Σήµερα, ……….. (5).......2016, τα µέλη της Επιτροπής συνήλθαν σε 
συνεδρίαση στο Στρατόπεδο «ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ»..(6).., µε την παρουσία 
τ……..(7)………….. , εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας 
«……………………………………………………………………» …(8)…, προκειµένου να 
εξετάσουν τα εγκαίρως  ή εκπρόθεσµα (διαγράφεται ανάλογα) προσκοµισθέντα προς 
έλεγχο είδη της σύµβασης, τα οποία αποτελούν …….(9)…………  των συµβατικά 
συµφωνηθέντων  να παραδοθούν  σήµερα ειδών (ηµερησίων µερίδων) και εµφαίνονται 
στον Πίνακα που ακολουθεί: 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΜΕΡΙ∆ΩΝ 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

1 Γενικό  Παράρτηµα  «B»   
2 Βρέφη (0-6 µηνών)  Παράρτηµα  «Γ»   
3 Βρέφη (6-12 µηνών)  Παράρτηµα  «∆»   
4 Παιδιά (1-12 ετών)  Παράρτηµα  «Ε»   
5 ∆ιαβητικοί  Παράρτηµα «ΣΤ»   
6 Ευάλωτες οµάδες  Παράρτηµα  «Ζ»   

 ΣΥΝΟΛΟ    
 

  3. Για τη διενέργεια του ανατεθέντος σ' αυτήν ελέγχου, η Επιτροπή έλαβε υπ' 
όψη της: 

α.  Τις διατάξεις του Π∆ 60/07. 
β.  Τις διατάξεις του Π∆ 118/07. 
γ. Τη Φ.600.163/39/12106/Σ.1439/19 Απρ 16/ Ι ΜΠ/4ο ΕΓ/3  ..(1)… διαταγή 

συγκρότησής της. 
δ. Τη Φ.600.163/…./..……../Σ………/……. …… 16/Ι ΜΠ/4ο ΕΓ/3 ..(4).. 

διαταγή, µε την οποία της κοινοποιήθηκε η Σύµβαση. 
ε. Το σύνολο της …/2016 ..(2)..  Σύµβασης, ιδίως δε τους όρους της που 

αφορούν και αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές και τους ποιοτικούς, εν γένει όρους 
των υπό προµήθεια ειδών, στον τρόπο και τις µεθόδους διεξαγωγής του παρόντος 
ελέγχου, καθώς και στην συµβατικά συµφωνηµένη προς παράδοση ποσότητα, κατά είδη 
και κατηγορίες υλικού.   
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στ. ………..(10)…………….. 
  ζ.  Τα αποτελέσµατα των µακροσκοπικών ελέγχων, στους οποίους 
προέβησαν σήµερα τα µέλη της Επιτροπής στον τόπο παράδοσης των υλικών, επί τη 
παρουσία του παραπάνω εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου του αναδόχου. 
 

4. Αφού έλαβε υπ' όψη της τα παραπάνω, η Επιτροπή αποφαίνεται 
……(11)…… ότι τα προσκοµισθέντα προς έλεγχο υλικά δεν πληρούν, από ποιοτική 
άποψη, τους όρους της …/2016 ..(2).. Σύµβασης και κατά συνέπεια, δεν µπορούν να 
παραληφθούν χωρίς βλάβη των συµφερόντων της Υπηρεσίας. 
…………………………………………(12)………………………………………………. 
 

5.  Στη συνέχεια, η Επιτροπή προέβη στην ποσοτική απόρριψη των 
προσκοµισθέντων ειδών, η οποία έγινε µε ακριβή καταµέτρησή τους, επί τη παρουσία 
του……(13)………….… , διατεταγµένου υπεύθυνου του ΤΟΣΚΕ∆ΜΕ Βέροιας ..(14)... 
 

6.  Σε πίστωση της διενέργειας και των αποτελεσµάτων του ελέγχου, 
συντάχθηκε  το παρόν Πρωτόκολλο και υπογράφεται νόµιµα από τον Πρόεδρο και τα 
µέλη της Επιτροπής και τον παριστάµενο "υπεύθυνο" του ΤΟΣΚΕ∆ΜΕ Βέροιας ..(14).. 
Γίνεται µνεία του ότι ο παριστάµενος εκπρόσωπος του αναδόχου ….(15)…... το παρόν. 
Σηµειώνεται ότι, µε µέριµνα του Προέδρου της Επιτροπής, θα εκδοθεί ο αναγκαίος 
αριθµός αντιγράφων, τα οποία θα αποσταλούν προς τους προβλεπόµενους από τις 
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. 
 
                                                                   Η Επιτροπή 
 
Ο Πρόεδρος                        Τα µέλη 
 
……………………                                                                                           
               α.   ……………… 
 
                                                                                                               β.  ……………… 
                                                                           
Ο Ανάδοχος  (ή εκπρόσωπος του)     Ο Υπεύθυνος για την παραλαβή 
                                                                                         
…………………………………     ………………………………… 
 
Οδηγίες για την συµπλήρωση των κενών διαστηµάτων: 
 

(1) Γράφονται τα στοιχεία της ∆ιαταγής Συγκρότησης της Επιτροπής. 
(2) Γράφεται ο αριθµός και η ηµεροµηνία της Σύµβασης. 
(3) Γράφονται τα είδη ή οι υπηρεσίες της Σύµβασης. 
(4) Γράφονται τα στοιχεία της διαταγής µε την οποία κοινοποιήθηκε στην Επιτροπή το κείµενο της 
σύµβασης και δόθηκαν τυχόν πρόσθετες εντολές ή οδηγίες. Αν δεν υφίσταται τέτοια ∆ιαταγή, διαγράφεται 
ολόκληρη η σχετική φράση. 
(5) Γράφεται η ηµεροµηνία διεξαγωγής του ελέγχου. 
(6) Γράφεται ο τόπος διεξαγωγής του ελέγχου. 
(7) Γράφεται το ονοµατεπώνυµο και η ιδιότητα του παρισταµένου εκπροσώπου του αναδόχου. 
(8) Γράφεται η επωνυµία του αναδόχου, όπως προκύπτει από την Σύµβαση.  
(9) Γράφονται οι λέξεις: το σύνολο ή η λέξη: µέρος, κατά περίπτωση. 
(10) Γράφονται κατά περίπτωση τα πρόσθετα στοιχεία που λήφθηκαν υπ' όψη, όπως π.χ. το τυχόν 
υπάρχον πιστοποιητικό ελέγχου ποιότητας της Γ∆ΑΕΕ (άρθρ. 18 παρ. 1η ν. 3433/2006). 
(11) Γράφεται η λέξη: οµόφωνα, ή οι λέξεις: κατά πλειοψηφία, κατά περίπτωση. 
(12) Σε περίπτωση ύπαρξης µειοψηφούντος µέλους, γράφεται το ονοµατεπώνυµο του και το σκεπτικό της 
διαφωνίας του. 
(13) Γράφεται ο βαθµός και το ονοµατεπώνυµο του ∆ιαχειριστή (ή του στελέχους, το οποίο χρεώνεται τα 
είδη, µέχρι τη διανοµή - παράθεσή τους). 
(14) Γράφεται το Κέντρο φιλοξενίας για το οποίο προορίζονται τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση είδη ή 
υπηρεσίες. 
(15) Γράφεται η λέξη: προσυπέγραψε ή οι λέξεις: αρνήθηκε να προσυπογράψει, κατά περίπτωση. 
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  Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3/Α» ΣΤΗ  
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ …/2016  
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΜΕΡΙ∆ΩΝ 
 

1. Ο κάτωθι υπογεγραµµένος ………………………………………………. 
ορισθείς µε τη Φ.600.163/39/12106/Σ.1439/19 Απρ 16/Ι ΜΠ/4ο ΕΓ/3, ως υπεύθυνος του 
ΤΟΣΚΕ∆ΜΕ Στρατοπέδου «ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ» Βέροιας, προβαίνει µε το 
παρόν, σε τοποθέτηση παραγγελίας συσσιτίου για την κάλυψη των αναγκών σίτισης της 
…………..….. [ηµέρα της εβδοµάδος µε ανάλογη επισήµανση που θα παραπέµπει στο 
πρόγραµµα συσσιτίου, πχ. ∆ευτέρα (1η) του µήνα] …………. (ηµεροµηνία, π.χ. 30 Ιουλ 
2016), σύµφωνα µε τις προβλέψεις της υπ. αριθ. …/2016 σύµβασης και τα αναλυτικά 
στοιχεία όπως αναγράφονται στον Πίνακα που ακολουθεί: 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΜΕΡΙ∆ΩΝ 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

1 Γενικό  Παράρτηµα  «B»   
2 Βρέφη (0-6 µηνών)  Παράρτηµα  «Γ»   
3 Βρέφη (6-12 µηνών)  Παράρτηµα  «∆»   
4 Παιδιά (1-12 ετών)  Παράρτηµα  «Ε»   
5 ∆ιαβητικοί  Παράρτηµα «ΣΤ»   
6 Ευάλωτες οµάδες  Παράρτηµα  «Ζ»   

 ΣΥΝΟΛΟ    
 

2. Το παρόν έντυπο υποβάλλεται ………………… (ηλεκτρονικά ή µε 
τηλεοµοιοτυπία) όπως παρακάτω: 
 

α. Στον υπεύθυνο του αναδόχου …………. (όνοµα υπαλλήλου), στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail): ………….@.............,  ή στο fax: 
…………-…….., για ενέργεια. (διαγράφεται ανάλογα µε τον τρόπο αποστολής της 
παραγγελίας). 

 
β. Στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail): imp@army.gr, 

της Ι ΜΠ και στον πρόεδρο της επιτροπής παραλαβής …………….. 
………………………………………………………………………………………………..(Βαθµ
ός – όνοµα – επώνυµο – προσωπικό e-mail), για ενηµέρωση. 
  

3. Στοιχεία αποστολέα: ……………………………………………………… 
 
             Βέροια,….. Ηµεροµηνία … και ώρα ….. 
 
         Υπογραφή 
       ………………………… 
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  Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4/Α» ΣΤΗ  
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ …/2016  

 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

ΜΑΚΡΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ∆ΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ  
 

Είδος «………………..» ποσότητα  ……. µερίδες Σύµβαση υπ΄αριθµ …/2016 της Ι ΜΠ/4ο 
ΕΓ/3, µε τον ανάδοχο «………………………………………………………………………», 
για παροχή υπηρεσιών σίτισης σε πρόσφυγες µετανάστες που φιλοξενούνται στο 
Στρατόπεδο «ΑΡΜΑΤΟΛΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ» (Αγία Βαρβάρα Ηµαθίας). Η Επιτροπή που 
συγκροτήθηκε µε τη Φ.600.163/39/12106/Σ.1439/19 Απρ 16/Ι ΜΠ/4ο ΕΓ/3 και 
αποτελείται από τους:  
 
 α. . …….. (……..) ………………………………, ως πρόεδρο 
 β.  ……….(……..) ………………………………και 
 γ.  ………(……) ………………………………ως µέλη,  
αφού έλαβε υπόψη: 
 
 α.  Τους όρους της σύµβασης 

β.  Τον προσεκτικό µακροσκοπικό έλεγχο που έκανε στα είδη που παρέδωσε ο 
παραπάνω ανάδοχος (πάροχος υπηρεσιών σίτισης) 

γ.  Τα στοιχεία που ανέφερε ο υπεύθυνος ∆ιαχειριστής της στρατιωτικής 
Υπηρεσίας, τα οποία αφορούν στο χρόνο προσκόµισης των ειδών και την παροχή 
υπηρεσιών. 

δ.  Τα στοιχεία που ανέφερε ο ανάδοχος για τον τόπο παρασκευής των ειδών 
 

Α. ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕ ΟΤΙ 
 

1.  Η προσκόµιση έγινε ως εξής: 
     α.    Την………………2016, ποσότητα ………..µερίδων φαγητού. 
 β.    Την………………2016, ποσότητα ………..µερίδων φαγητού. 
     γ.    Την………………2016, ποσότητα ………..µερίδων φαγητού. 
2.  Η παρασκευή έγινε στο εργοστάσιο του…………………………….…… 

που βρίσκεται στο/στη………………………………………………………………. 
 3. Μακροσκοπικά ………………………………………………………….. 
 4.   Γνώµη µειοψηφίας………………………………………………………. 
 

Β. ΠΡΟΕΒΗ ΣΤΗ 
 

δειγµατοληψία κανονικά, χώρισε την παραπάνω ποσότητα σε……………….. 
µερίδες πήρε …………………………………..συσκευασίες από κάθε µία δηλαδή  σύνολο 
συσκευασιών……………………………………………………..τα οποία διαχώρισε σε 
δείγµατα και αντιδείγµατα, τα αρίθµησε µε τον αντίστοιχο της µερίδας αριθµό και αφού τα 
σφράγισε και τα υπέγραψε η επιτροπή και ο προµηθευτής/ανάδοχος τα παρέλαβε ο 
πρόεδρος για αποστολή στο …………………….. 
 

Η ποσότητα που ελέγχθηκε και δειγµατίσθηκε µετά την αφαίρεση των δειγµάτων 
και αντιδειγµάτων είναι ………………….µερίδες.  
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Η ποσότητα που αποµένει για την ολοκλήρωση της σύµβασης εκτιµάται σε 

……………µερίδες (περίπου …… µερίδες 3 γευµάτων για …… ηµέρες). 
Η Επιτροπή συνεδρίασε την ………2016 και ώρα…:…. 

 
 Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως εξής 

Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
(ή νόµιµος εκπρόσωπος) Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

  
  α. 

 
 

  β. 
 
 
 Σχης (ΠB) Ιωάννης Ζάρας 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ντής 4ου ΕΓ  
  
  
  
Ανχης (ΕΜ) ∆ηµήτριος Σκρινής  
           4ο  ΕΓ/3ο – 5ο ΤΜ  
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  Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ   
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ…/2016   
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΣΣΙΤΙΟ 
 

Α/Α ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ∆ΕΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 
1η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

1 ∆ευτέρα 
Τσάι (µερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Μακαρόνια 250 gr  µε κόκκινη 
σάλτσα. Τυρί Φέτα 50 gr 

Πατάτες Φούρνου 250 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

2 Τρίτη 
Τσάι (µερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Φακόρυζο 300 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

Αρακάς µε πατάτες 300 gr (συνολικά) 
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

3 Τετάρτη 
Τσάι (µερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Κοτόπουλο 250-300gr 
µε Ρύζι 100gr 

Μακαρόνια 250 gr  µε κόκκινη σάλτσα. Τυρί 
Φέτα 50 gr. 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

4. Πέµπτη 
Τσάι (µερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

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

Οµελέτα (3 αβγά κατ’ άτοµο) µε Πατάτες 150 gr 
ή 3 Αβγά Βραστά µε Πατάτες Φούρνου 150 gr.   

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

5. Παρασκευή 
Τσάι (µερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

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

Πατάτες Φούρνου 250 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

6. Σάββατο 
Τσάι (µερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Φασολάδα 300 gr , Ελιές 
Ρύζι 250 gr µε κόκκινη σάλτσα                    Τυρί 

φέτα 50 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

7. Κυριακή 
Τσάι (µερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Μοσχάρι 150 gr µε 
Μακαρόνια 250 gr 

Οµελέτα (3 αβγά κατ’ άτοµο) µε Πατάτες 150 gr 
ή 3 Αβγά Βραστά µε Πατάτες Φούρνου 150 gr.   

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

α. Το γεύµα και το δείπνο 
θα συνοδεύεται αντίστοιχα, 

από 2 αραβικές πίτες  
60 gr - 70 gr έκαστη. 

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

γ. Οι ελιές θα είναι 20-30 gr. 
δ. Όλες οι ποσότητες 
αναφέρονται σε έτοιµα 
προς βρώση γεύµατα. 

ε. Το ηµερήσιο σιτηρέσιο 
θα είναι 2000 (+/- 100Kcal) 

θερµίδων. 
στ. Με το πρωινό θα 
διατίθεται και ένα (1) 

µπουκάλι 1,5 λίτρου νερό 
εµφιαλωµένο ανά άτοµο 
(για κάλυψη ηµερήσιας 

ανάγκης). 
 

 
 
 

 Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
 «ΣΜΥΡΝΗ» 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 
 15 Ιουλ 16 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ  
Φ.600.163/82/13908/Σ.2740  
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Α/Α ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ∆ΕΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 
2η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α  

8. ∆ευτέρα 
Τσάι (µερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Μακαρόνια 250 gr 
µε κόκκινη σάλτσα                                              
Τυρί Φέτα 50 gr 

Πουρές 300gr µε κόκκινη σάλτσα.  
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

9. Τρίτη 
Τσάι (µερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Σπανακόρυζο 300 gr                               
Τυρί Φέτα 50 gr 

Οµελέτα (3 αβγά κατ’ άτοµο) µε Πατάτες 150 gr 
ή 3 Αβγά Βραστά µε Πατάτες Φούρνου 150 gr.   

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

10. Τετάρτη 
Τσάι (µερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Μακαρόνια 250 gr 
µε κόκκινη σάλτσα                            
Τυρί Φέτα 50 gr 

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

11. Πέµπτη 
Τσάι (µερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Κοτόπουλο 250 gr – 300 gr 
Μακαρόνια 150 gr 

Πατάτες Φούρνου 250 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

12. Παρασκευή 
Τσάι (µερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Φακές 300 gr                                           
Τυρί Φέτα 50 gr 

Φασολάκια λαδερά µε πατάτες 300 gr 
(συνολικά). 

Ένα (1) φρούτο εποχής 

13. Σάββατο 
Τσάι (µερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Φασολάδα 300 gr , Ελιές  
Ρύζι 150 gr µε κόκκινη σάλτσα 

Τυρί Φέτα 50 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

14. Κυριακή 
Τσάι (µερίδα) 

Κρουασάν 75 - 85 gr 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

Μοσχάρι Κοκκινιστό 200-250 gr 
Με Ρύζι 150gr 

Πατάτες Φούρνου 250 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Φρούτο Εποχής 

α. Το γεύµα και το δείπνο 
θα συνοδεύεται αντίστοιχα, 

από 2 αραβικές πίτες  
60 gr - 70 gr έκαστη. 

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

γ. Οι ελιές θα είναι 20-30 gr. 
δ. Όλες οι ποσότητες 
αναφέρονται σε έτοιµα 
προς βρώση γεύµατα. 

ε. Το ηµερήσιο σιτηρέσιο 
θα είναι 2000 (+/- 100Kcal) 

θερµίδων. 
στ. Με το πρωινό θα 
διατίθεται και ένα (1) 

µπουκάλι 1,5 λίτρου νερό 
εµφιαλωµένο ανά άτοµο 
(για κάλυψη ηµερήσιας 

ανάγκης). 

 
 Σχης (ΠB) Ιωάννης Ζάρας 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ντής 4ου ΕΓ  
  
  
  
Ανχης (ΕΜ) ∆ηµήτριος Σκρινής  
           4ο  ΕΓ/3ο – 5ο ΤΜ  
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  Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ   
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ…/2016   
 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ (0-6 ΜΗΝΩΝ) 
 

Α/Α ΗΜΕΡΑ  ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

1 
ΟΛΕΣ ΤΗΣ 
ΗΜΕΡΕΣ 

 
4 γεύµατα των 240ml  (120 ml σκόνη διαλυµένη στα 
120 ml νερό) έκαστο µε γάλα 1ης βρεφικής ηλικίας 

(0-6 µηνών) έτοιµο της 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 µια φιάλη 1,5 λίτρου εµφιαλωµένου νερού  
ανά άτοµο.  

 
 Σχης (ΠB) Ιωάννης Ζάρας 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ντής 4ου ΕΓ  
  
  
  
Ανχης (ΕΜ) ∆ηµήτριος Σκρινής  
           4ο  ΕΓ/3ο – 5ο ΤΜ  

 
 

 Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
 «ΣΜΥΡΝΗ» 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 
 15 Ιουλ 16 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ  
Φ.600.163/82/13908/Σ.2740  
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  Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «∆» ΣΤΗ   
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ…/2016   
 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ (6-12 ΜΗΝΩΝ) 
 

ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ∆ΕΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

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

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

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

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

β. Το φρούτο εποχής θα είναι 100-120 gr. 
γ. Κατά τις ηµέρες πρόβλεψης οµελέτας σε γεύµα/ 
δείπνο, να αλέθεται το έτερο γεύµα της ίδιας ηµέρας. 

δ. Όλες οι ποσότητες υπολογίζονται στο µισό. 
ε. Το ηµερήσιο σιτηρέσιο θα είναι 1300 (+/-100Kcal). 
στ. Με το πρωινό θα διατίθεται και ένα (1) µπουκάλι 
1,5 λίτρου νερό εµφιαλωµένο ανά άτοµο (για κάλυψη 

ηµερήσιας ανάγκης). 
 

 
 Σχης (ΠB) Ιωάννης Ζάρας 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ντής 4ου ΕΓ  
  
  
  
Ανχης (ΕΜ) ∆ηµήτριος Σκρινής  
           4ο  ΕΓ/3ο – 5ο ΤΜ  

 Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
 «ΣΜΥΡΝΗ» 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 
 15 Ιουλ 16 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ  
Φ.600.163/82/13908/Σ.2740  
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  Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗ   
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ…/2016   
 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ (1-12 ΕΤΩΝ) 
 

Α/Α ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ∆ΕΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 
1η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

1. ∆ευτέρα 
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περιεκτικότητα σε λίπος. Κρουασάν 
75 - 85 gr. Ένα (1) Φρούτο Εποχής. 

Μακαρόνια 250 gr  µε 
κόκκινη σάλτσα. 
Τυρί Φέτα 50 gr  

Ατοµικός χυµός 250 ml 

Πατάτες Φούρνου 250 gr. Τυρί Φέτα 50 gr. 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής. Γάλα εβαπορέ 240 ml 

1,5% περιεκτικότητα σε λίπος.  

2. Τρίτη 
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περιεκτικότητα σε λίπος. Κρουασάν 
75 - 85 gr. Ένα (1) Φρούτο Εποχής. 

Φακόρυζο 300 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ατοµικός χυµός 250 ml 

Αρακάς µε πατάτες 300 gr (συνολικά).Τυρί Φέτα 
50 gr. Ένα (1) Φρούτο Εποχής. Γάλα εβαπορέ 

240 ml 1,5% περιεκτικότητα σε λίπος.  

3. Τετάρτη 
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περιεκτικότητα σε λίπος. Κρουασάν 
75 - 85 gr. Ένα (1) Φρούτο Εποχής. 

Κοτόπουλο 250-300gr 
µε Ρύζι 100gr 

Ατοµικός χυµός 250 ml 

Μακαρόνια 250 gr  µε κόκκινη σάλτσα. Τυρί 
Φέτα 50 gr. Ένα (1) Φρούτο Εποχής. Γάλα 

εβαπορέ 240 ml 1,5% περιεκτικότητα σε λίπος.  

4. Πέµπτη 
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περιεκτικότητα σε λίπος. Κρουασάν 
75 - 85 gr. Ένα (1) Φρούτο Εποχής. 

Πουρές  300 gr µε κόκκινη 
σάλτσα. Τυρί Φέτα 50 gr. 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής. 
Ατοµικός χυµός 250 ml. 

Οµελέτα (3 αβγά κατ’ άτοµο) µε Πατάτες 150 gr 
ή 3 Αβγά Βραστά µε Πατάτες Φούρνου 150 gr.   
Ένα (1) Φρούτο Εποχής. Γάλα εβαπορέ 240 ml 

1,5% περιεκτικότητα σε λίπος  

5. Παρασκευή 
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περιεκτικότητα σε λίπος. Κρουασάν 
75 - 85 gr. Ένα (1) Φρούτο Εποχής. 

Φασολάκια λαδερά µε 
πατάτες 300 gr. (συνολικά). 

Τυρί φέτα 50 gr.  
Ατοµικός χυµός 250 ml. 

Πατάτες Φούρνου 250 gr. Τυρί Φέτα 50 gr.  
Ένα (1) Φρούτο Εποχής. Γάλα εβαπορέ 240 ml 

1,5% περιεκτικότητα σε λίπος.  

6. Σάββατο 
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περιεκτικότητα σε λίπος. Κρουασάν 
75 - 85 gr. Ένα (1) Φρούτο Εποχής. 

Φασολάδα 300 gr , Ελιές  
Ατοµικός χυµός 250 ml 

Ρύζι 250 gr µε κόκκινη σάλτσα. Τυρί φέτα 50 gr. 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής Γάλα εβαπορέ 240 ml 

1,5% περιεκτικότητα σε λίπος. 

7. Κυριακή 
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περιεκτικότητα σε λίπος. Κρουασάν 
75 - 85 gr. Ένα (1) Φρούτο Εποχής. 

Μοσχάρι 150 gr µε 
Μακαρόνια 250 gr 

Ατοµικός χυµός 250 ml 

Οµελέτα (3 αβγά κατ’ άτοµο) µε Πατάτες 150 gr 
ή 3 Αβγά Βραστά µε Πατάτες Φούρνου 150 gr.   
Ένα (1) Φρούτο Εποχής. Γάλα εβαπορέ 240 ml 

1,5% περιεκτικότητα σε λίπος. 

 Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
 «ΣΜΥΡΝΗ» 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 
 15 Ιουλ 16 
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Γ-5-2 

Α/Α ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ∆ΕΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 
2η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

8. ∆ευτέρα 
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περιεκτικότητα σε λίπος. Κρουασάν 
75 - 85 gr. Ένα (1) Φρούτο Εποχής. 

Μακαρόνια 250 gr 
µε κόκκινη σάλτσα                                              
Τυρί Φέτα 50 gr  

Ατοµικός χυµός 250 ml. 

Πουρές 300gr µε κόκκινη σάλτσα. Τυρί Φέτα 50 
gr. Ένα (1) Φρούτο Εποχής. Γάλα εβαπορέ 240 

ml 1,5% περιεκτικότητα σε λίπος. 

9. Τρίτη 
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περιεκτικότητα σε λίπος. Κρουασάν 
75 - 85 gr. Ένα (1) Φρούτο Εποχής. 

Σπανακόρυζο 300 gr.                               
Τυρί Φέτα 50 gr.  

Ατοµικός χυµός 250 ml. 

Οµελέτα (3 αβγά κατ’ άτοµο) µε Πατάτες 150 gr 
ή 3 Αβγά Βραστά µε Πατάτες Φούρνου 150 gr.   
Ένα (1) Φρούτο Εποχής. Γάλα εβαπορέ 240 ml 

1,5% περιεκτικότητα σε λίπος. 

10. Τετάρτη 
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περιεκτικότητα σε λίπος. Κρουασάν 
75 - 85 gr. Ένα (1) Φρούτο Εποχής. 

Μακαρόνια 250 gr. 
µε κόκκινη σάλτσα.                                              
Τυρί Φέτα 50 gr.  

Ατοµικός χυµός 250 ml. 

Αρακάς µε πατάτες 300 gr (συνολικά) 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής. Γάλα εβαπορέ 240 ml 

1,5% περιεκτικότητα σε λίπος. 

11. Πέµπτη 
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περιεκτικότητα σε λίπος. Κρουασάν 
75 - 85 gr. Ένα (1) Φρούτο Εποχής. 

Κοτόπουλο 250 gr – 300 gr 
Μακαρόνια 150 gr 

Ατοµικός χυµός 250 ml. 

Πατάτες Φούρνου 250 gr. Τυρί Φέτα 50 gr. Ένα 
(1) Φρούτο Εποχής. Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περιεκτικότητα σε λίπος. 

12. Παρασκευή 
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περιεκτικότητα σε λίπος. Κρουασάν 
75 - 85 gr. Ένα (1) Φρούτο Εποχής. 

Φακές 300 gr                                           
Τυρί Φέτα 50 gr  

Ατοµικός χυµός 250 ml 

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

εβαπορέ 240 ml 1,5% περιεκτικότητα σε λίπος. 

13. Σάββατο 
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περιεκτικότητα σε λίπος. Κρουασάν 
75 - 85 gr. Ένα (1) Φρούτο Εποχής. 

Φασολάδα 300 gr , Ελιές  
Ατοµικός χυµός 250 ml. 

Ρύζι 150 gr µε κόκκινη σάλτσα. Τυρί Φέτα 50 gr. 
Ένα (1) Φρούτο Εποχής. Γάλα εβαπορέ 240 ml 

1,5% περιεκτικότητα σε λίπος. 

14. Κυριακή 
Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περιεκτικότητα σε λίπος. Κρουασάν 
75 - 85 gr. Ένα (1) Φρούτο Εποχής. 

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

Πατάτες Φούρνου 250 gr. Τυρί Φέτα 50 gr. Ένα 
(1) Φρούτο Εποχής. Γάλα εβαπορέ 240 ml 1,5% 

περιεκτικότητα σε λίπος. 

α. Το γεύµα και το 
δείπνο θα συνοδεύεται 
από 2 αραβικές πίτες 
60 gr - 70 gr έκαστη. 
β. Το φρούτο εποχής 
θα είναι 100-120 gr. 
γ. Οι ελιές θα είναι 20-

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

ε. Το ηµερήσιο 
σιτηρέσιο θα είναι 
2400 (+/- 100Kcal) 

θερµίδων. 
στ. Με το πρωινό θα 
διατίθεται και ένα (1) 
µπουκάλι 1,5 λίτρου 

νερό εµφιαλωµένο ανά 
άτοµο (για κάλυψη 
ηµερήσιας ανάγκης). 

 

 
 Σχης (ΠB) Ιωάννης Ζάρας 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ντής 4ου ΕΓ  
  
  
  
Ανχης (ΕΜ) ∆ηµήτριος Σκρινής  
           4ο  ΕΓ/3ο – 5ο ΤΜ  
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  Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗ   
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ…/2016   
 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ ∆ΙΑΒΗΤΙΚΩΝ 
 

Α/Α ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ∆ΕΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 
1η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

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

Μακαρόνια 250 gr  µε κόκκινη 
σάλτσα. Τυρί Φέτα 50 gr.  

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr. 

Πατάτες Φούρνου 250 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

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

Φακόρυζο 300 gr. 
Τυρί Φέτα 50 gr. 

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr. 

Αρακάς µε πατάτες 300 gr 
(συνολικά) 

Τυρί Φέτα 50 gr 

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

Κοτόπουλο 250-300gr 
µε Ρύζι 100gr 

    Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr 

Μακαρόνια 250 gr  µε κόκκινη 
σάλτσα 

Τυρί Φέτα 50 gr 

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

Πουρές  300 gr µε κόκκινη σάλτσα               
Τυρί Φέτα 50 gr 

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr 

Οµελέτα (3 αβγά κατ’ άτοµο) µε 
Πατάτες 150 gr ή 3 Αβγά Βραστά 
µε Πατάτες Φούρνου 150 gr.   

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

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

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr. 

Πατάτες Φούρνου 250 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

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

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

Ρύζι 250 gr µε κόκκινη σάλτσα                    
Τυρί φέτα 50 gr. 

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

Μοσχάρι 150 gr µε 
Μακαρόνια 250 gr 

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr. 

Οµελέτα (3 αβγά κατ’ άτοµο) µε 
Πατάτες 150 gr ή 3 Αβγά Βραστά 
µε Πατάτες Φούρνου 150 gr.  

 
α. Tο δείπνο θα συνοδεύεται από 

2 αραβικές πίτες 60 gr - 70 gr 
έκαστη. 

β. Οι ελιές θα είναι 20-30 gr. 
γ. Όλες οι ποσότητες αναφέρονται 
σε έτοιµα προς βρώση γεύµατα. 
δ. Το ηµερήσιο σιτηρέσιο θα είναι 

1800 (+/- 100Kcal). 
ε. Με το πρωινό θα διατίθεται και 
ένα (1) µπουκάλι 1,5 λίτρου νερό 
εµφιαλωµένο ανά άτοµο (για 
κάλυψη ηµερήσιας ανάγκης). 

 

 Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
 «ΣΜΥΡΝΗ» 
 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/3 
 15 Ιουλ 16 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ «6» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗ  
Φ.600.163/82/13908/Σ.2740  
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Γ-6-2 

 
2η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 

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

Μακαρόνια 250 gr µε κόκκινη 
σάλτσα. Τυρί Φέτα 50 gr.  

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr. 

Πουρές 300gr µε κόκκινη σάλτσα               
Τυρί Φέτα 50 gr 

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

Σπανακόρυζο 300 gr                               
Τυρί Φέτα 50 gr  

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr 

Οµελέτα (3 αβγά κατ’ άτοµο) µε 
Πατάτες 150 gr ή 3 Αβγά Βραστά 
µε Πατάτες Φούρνου 150 gr.   

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

Μακαρόνια 250 gr  µε κόκκινη 
σάλτσα. Τυρί Φέτα 50 gr.  

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr 

Αρακάς µε πατάτες 300 gr 
(συνολικά) 

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

Κοτόπουλο 250 gr – 300 gr 
Μακαρόνια 150 gr 

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr 

Πατάτες Φούρνου 250 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

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

Φακές 300 gr                                           
Τυρί Φέτα 50 gr  

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr 

Φασολάκια λαδερά µε πατάτες 
300 gr. (συνολικά) 

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

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

Ρύζι 150 gr µε κόκκινη σάλτσα 
Τυρί Φέτα 50 gr 

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

Μοσχάρι Κοκκινιστό 200-250 gr 
Με Ρύζι 150gr 

Ένα (1) Πράσινο Μήλο 100-120 gr 

Πατάτες Φούρνου 250 gr 
Τυρί Φέτα 50 gr 

α. Tο δείπνο θα συνοδεύεται από 
2 αραβικές πίτες 60 gr - 70 gr 

έκαστη. 
β. Οι ελιές θα είναι 20-30 gr. 

γ. Όλες οι ποσότητες αναφέρονται 
σε έτοιµα προς βρώση γεύµατα. 
δ. Το ηµερήσιο σιτηρέσιο θα είναι 

1800 (+/- 100Kcal). 
ε. Με το πρωινό θα διατίθεται και 
ένα (1) µπουκάλι 1,5 λίτρου νερό 
εµφιαλωµένο ανά άτοµο (για 
κάλυψη ηµερήσιας ανάγκης). 

 
 Σχης (ΠB) Ιωάννης Ζάρας 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ντής 4ου ΕΓ  
  
  
  
Ανχης (ΕΜ) ∆ηµήτριος Σκρινής  
           4ο  ΕΓ/3ο – 5ο ΤΜ  

 

16PROC004792653 2016-07-15

ΑΔΑ: Ω0736-ΑΒΗ



 

 

 

  Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ 
  4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» ΣΤΗ   
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ…/2016   

 
ΣΥΣΣΙΤΙΟ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ (ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ)  

 
ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ∆ΕΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

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

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

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

α. Το πρωινό, το γεύµα και το δείπνο θα συνοδεύονται 
από 2 αραβικές πίτες 60 gr - 70 gr έκαστη. 
β. Το φρούτο εποχής θα είναι 100-120 gr. 

γ. Το ηµερήσιο σιτηρέσιο θα είναι 2600 (+/-100Kcal). 
δ. Με το πρωινό θα διατίθεται και ένα (1) µπουκάλι 1,5 

λίτρου νερό εµφιαλωµένο ανά άτοµο (για κάλυψη 
ηµερήσιας ανάγκης). 

 
 Σχης (ΠB) Ιωάννης Ζάρας 
Ακριβές Αντίγραφο ∆ντής 4ου ΕΓ  
  
  
  
Ανχης (ΕΜ) ∆ηµήτριος Σκρινής  
           4ο  ΕΓ/3ο – 5ο ΤΜ  
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