
  
  
 
 

 
Μορφοβούνι 26/06/2018  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 

 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 

διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές η 

δηµόσια σύµβαση για την προμηθεια  µε τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ», προϋπολογισµού 35.991,00 
€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%,  

µε κριτήριο ανάθεσης της σύµβασης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, µόνο 
βάσει της τιµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 88 και 117 του Ν. 4412/2016. 

Η ελάχιστη προθεσµία διεξαγωγής του διαγωνισµού είναι δώδεκα (12) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
δηµοσίευσης της προκήρυξης σύµβασης στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ., σύµφωνα µε τα άρθρα 66, 117, 120 και 121 
(παρ. 1γ) του Ν. 4412/2016. Παράλληλα θα παρέχεται ελεύθερη, άµεση και πλήρης πρόσβαση στα 
έγγραφα της σύµβασης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λίμνης Πλαστήρα http://plastiras-ota.gr/ 

Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί την  10/07/2018 ηµέρα Τρίτη  και ώρα από 10:00πµ έως 10:30πµ., ενώπιον 
της αρµόδιας Επιτροπής ∆ιαγωνισµού στο δηµοτικό κατάστηµα που βρίσκεται στo Μορφοβούνι 
Ν.Καρδίτσας  

Η εν λόγω δηµόσια σύµβαση παροχής υπηρεσιών θα χρηµατοδοτηθεί από πόρους του Δήμου και θα 
βαρύνει τον Κωδικό Αριθµό Εξόδων (Κ.Α.Ε.) 15-6481.04 του προϋπολογισµού για το έτος 2018. 

Αντικείµενο της παροχής υπηρεσιών είναι: 

CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ 

ΤΟΥ ΦΠΑ 24% 

 
15894200-3   

Έτοιμα γεύματα 

 

 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ  

ΠΛΑΣΤΗΡΑ» 

 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 

ΝΕΡΑΙΔΑΣ                          ΔΗΜΟΥΛΙΜΝΗΣ         

ΠΛΑΣΤΗΡΑ» 

 

 

35.991,00 

 

 

Αναθέτουσα αρχή: ∆ΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ   

∆ιεύθυνση: Μορφοβούνι Ν.Καρδίτσας. ΤΚ 43150 

Τηλ.: 2441352217-200  Fax: 2284053560 

http://plastiras-ota.gr/ 

 



ισχύουσες  διατάξεις : 

Του Ν. 3463/2006 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

•Του Ν. 3852/2010 « Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης 

διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

•Του Ν. 4412/2016 « ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών» (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016),όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4446/16 
(ΦΕΚ 240 Α΄/22-12-2016) και 4447/2016 (ΦΕΚ 241Α΄/23-12-2016). 

•Του Ν. 2690/1999 « Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. 45/Α/09- 03-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

•Του Ν. 2859/2000 « Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» ( ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

•Του Ν. 3419/2005 « Γενικό Εµπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας» 
( ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

•Του Ν. 3861/2010 « Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο « Πρόγραµµα ∆ιαύγεια και άλλες 
διατάξεις» ( ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

•Του Ν. 4013/2011 « περί σύστασης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» ( ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

•Του άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 « Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 
4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ167/Α/23-07-2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

•Του Ν. 4250/2014 « ∆ιοικητικές Απλουστεύσεις κ.λπ.» ( ΦΕΚ 74/Α/26-03-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

•Του Ν. 4270/2014 « Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) -
 δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» ( ΦΕΚ 143/Α/28-06-2014),όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

•Του Π.∆.80/2016 « Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» ( ΦΕΚ 145/ Α). 

• Του Ν. 3463/2006/Α’114 « Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και ειδικότερα της παρ 9 εδ.β του 
άρθρου 209. 

•Της υπ΄ αριθµ. 158/16 Απόφασης της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Φ.Ε.Κ. 3698/Β/16-11-2016): 

Έγκριση « Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης » ( ΤΕΥ∆) του άρθρου 79 παρ 

4 του Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών. 

•Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Απόφαση 161/2016) « Οδηγίες συµπλήρωσης Τυποποιηµένου 
Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλωσης (Τ.Ε.Υ.∆) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16. 

•Του Ν. 4472/2017 « Συνταξιοδοτικές διατάξεις ∆ηµοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, µέτρα 
εφαρµογής των δηµοσιονοµικών στόχων και µεταρρυθµίσεων,µέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές 
ρυθµίσεις, Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» ( ΦΕΚ 74/Α/19-
05-2017). 

•Του άρθρου 18 του Ν. 4469/2017 « Εξωδικαστικός µηχανισµός ρύθµισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες 
διατάξεις» ( ΦΕΚ 62/Α/03-05-2017). 

•Της υπ΄ αριθµ. 57654/22-05-2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης 

« Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης» ( ΦΕΚ 181/Β/23-05-2017). 



 

 

•Τις υπ΄ αριθµ.109/2018 και 127/2018  και απόφασεις του ∆ημοτικού Συµβουλίου του Δήμου Λίμνης 
Πλαστήρα µε την οποία: α) εγκρίθηκε η πραγµατοποίηση της δαπάνης και η διάθεση ισόποσης πιστώσεως 
σε βάρος του προϋπολογισµού εξόδων του οικονοµικού έτους 2018, β) εγκρίθηκε η προμήθεια, επιλέχθηκε 
ο τρόπος εκτέλεσης, εγκρίθηκε η υπ΄ αριθµ. 25/06/2018  µελέτη της αναθέτουσας αρχής,  

 Την 227/2018 απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής . περί έγκρισης όρων δημοπράτησης 

 Το Δ11/33026/1085---14.6.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εργασιας ΄΄Προμήθεια γευμάτων για την 
τροφοδοσία κατασκηνωτών 

 Την Δ11/οικ30599/967—4/6/2018 απόφαση Αν.Υπουργού ΄΄Καθορισμός ημερήσιου εφόδιου 
τροφοδοσίας κατασκηνωτών και προσωπικού σε κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος΄΄ 

 

 
Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται με οποιοδήποτε τρόπο και να παραδίδονται στο Δήμο 

Λίμνης Πλαστήρα –Μορφοβούνι  ΤΚ 43150, Τμήμα Πρωτοκόλλου έως  10/7/2018 ημέρα  Τρίτη  και 

ώρα 10:00 μμ.  Προσφορά που κατατίθεται μετά την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα διενέργειας του 

διαγωνισμού επιστρέφεται στον προσφέροντα ως εκπρόθεσμη. 

Η προσφορά υποβάλλεται σε δύο έντυπα (τεχνική-οικονομική προσφορά) υποχρεωτικά στην 

Ελληνική γλώσσα. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να 

καθαρογραφεί και να μονογραφεί από τον προσφέροντα διαφορετικά απορρίπτεται όταν υπάρχουν 

διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή. 

O φάκελος προσφοράς θα είναι καλά σφραγισμένος και θα αναφέρονται οι εξής ενδείξεις: 

- Η λέξη  «ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

- Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. 

- Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

- Τα στοιχεία του αποστολέα. 

Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται: 

 Κλειστός Υπο-φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά και στοιχεία όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη σε δύο έντυπα  
(Πρωτότυπο και αντίγραφο). 

 

 Κλειστός Υπο-φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο θα τοποθετηθούν τα 
Τεχνικά στοιχεία της προσφοράς σε δύο έντυπα  (Πρωτότυπο και αντίγραφο).  
 

 Κλειστός Υπο-φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σε δύο έντυπα  (Πρωτότυπο 
και αντίγραφο) στον οποίο θα τοποθετηθούν ΜΟΝΟ τα οικονομικά στοιχεία, επί ποινή 
απόρριψης. Η μορφή των δεκαδικών δεν θα είναι πλέον των δύο ψηφίων.  

Οι προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της υπό ανάθεση προμήθειας  

Η Οικονομική Προσφορά δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον Συνολικό Προϋπολογισμό. 



Οι φάκελοι των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς θα φέρουν 

και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί τους προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα 
έγγραφα ή τα δικαιολογητικά συμμετοχής που έχουν υποβάλει. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η 
συμπλήρωση αφορά μόνο στις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα 
που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη 
αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των 
προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της 
προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες 
ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση 
αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.4250/2014 (Α΄ 74), 
μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων 
της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές 
πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση δεν επιτρέπεται να έχει ως 
συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της 
διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, 
ισχύει το άρθρο 1 του Ν.4250/2014. 
Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινήσουν, μέσα σε 
εύλογη προθεσμία, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν 
περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας, ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή 
υπολογιστικά σφάλματα που η επιτροπή κρίνει ότι μπορούν να θεραπευτούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν 
πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει 
αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών θα γίνεται, μέσα στον χρόνο παράδοσης που ορίζει η 
σύμβαση  στο χώρο των κατασκηνώσεων Νεραιδας (εστιατόριο) , τμηματικά και ανάλογα με τις 
ανάγκες του φορέα, με έξοδα, ευθύνη και μέριμνα του Προμηθευτή. 
Η κατάθεση προσφοράς τεκμαίρει την αποδοχή πλήρως και ανεπιφυλάκτως από τον προσφέροντα, 
όλων των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού, εφόσον δεν έχουν ασκηθεί 
σχετικές ενστάσεις κατά της παρούσας διακήρυξης. 

1. Το τεύχος της Διακήρυξης αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr), στο ΚΗΜΔΗΣ 
www.promitheus.gov.gr  και στον ιστότοπο του Δήμου. http://plastiras-ota.gr/ 
 

2. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει, σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 
επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ : Όροι διακήρυξης, 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ : Τεχνικές προδιαγραφές  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ : ΤΕΥΔ 

Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης  στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα στο 
τηλ:2441352217 (Αυγέρος Γ.) 
 

3. Για ότι δεν περιλαμβάνεται στην παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι περί προμηθειών «Νόμοι – 

Διατάξεις». 

 

https://diavgeia.gov.gr/


 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Αναθέτουσα Αρχή ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 

Τίτλος προμήθειας/ 

CPV  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ    ΔΗΜΟΥ   ΛΙΜΝΗΣ    

ΠΛΑΣΤΗΡΑ 

15894200-3 

Προϋπολογισμός 

Δαπάνης   
35.991,00 με 24% ΦΠΑ  

Χρηματοδότηση  ΚΑΕ  15-6481.01 
 

Δικαίωμα 

συμμετοχής (άρθρο 

20 του Ν.4412/2016) 

Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών 

μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε 

 κράτος-μέλος της Ένωσης 

 κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 

 τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία Δημοσίων 
Συμβάσεων 

 τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με 
την Ένωση. 

Τρόπος Υποβολής 

Προσφορών 
Σφραγισμένες προσφορές 

Τόπος Υποβολής 

Προσφορών 
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΗΡΑ---ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, Μορφοβούνι τκ 43150 

Ημερομηνία 

δημοσίευσης 27/6/2018 

Καταληκτική 

Ημερομηνία 

Υποβολής 

Προσφορών 

10/7/2018 ώρα 10:00 

Ημερομηνία 

Διεξαγωγής 

Διαγωνισμού 
10/7/2018 ώρα 10:00 

Τόπος Διεξαγωγής 

Διαγωνισμού ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΗΡΑ---ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, Μορφοβούνι τκ 43150 

 

 

 

 

 



Δημοσιότητα 
 ΔΙΑΥΓΕΙΑ https://diavgeia.gov.gr), 
 http://plastiras-ota.gr/ 
 ΚΗΜΔΗΣ www.promitheus.gov.gr   

Χρόνος ισχύος 

προσφορών Εκατόν είκοσι (120) μέρες 

Χρόνος πρόσβασης 

συμμετεχόντων στις 

προσφορές 

Δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αποσφράγισης των 
προσφορών. 

Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής  

Τεχνική Προσφορά 

Οικονομική 

Προσφορά 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016 (Α147), 
(οδηγίες συμπλήρωσης από Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων 
κατευθυντήρια οδηγία 15 με ΑΔΑ:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ. (παράρτημα Γ) 

 Οι συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται στο ΤΕΥΔ  του παραρτήματος Γ΄. 

 Η ημερομηνία της υπεύθυνης δήλωσης πρέπει να είναι εντός των 
τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών (δεν απαιτείται βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ). 

2. Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται 
στις ικανότητες ενός ή περισσότερων άλλων οικονομικών φορέων, 
οφείλει να υποβάλλει χωριστό/ά ΤΕΥΔ (Μέρος II Γ) διασφαλίζοντας ότι η 
αναθέτουσα αρχή θα λάβει το δικό του ΤΕΥΔ μαζί με χωριστό/ά ΤΕΥΔ 
όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες των ενοτήτων Α και Β του 
Μέρους ΙΙ για κάθε έναν από τους οικονομικούς φορείς στις ικανότητες 
των οποίων στηρίζεται.  
Επίσης θα πρέπει να  συμπεριληφθούν και οι πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν τo Mέρος V, εφόσον 
είναι σχετικές με την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας, ομοίως για καθένα από αυτούς 
3. Σε περίπτωση υπεργολαβίας ο οικονομικός φορέας πρέπει να αναφέρει 
στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που 
προτείνει. ( Ν.4412/2016 άρθρο 58) 
 
 
 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1. Περιλαμβάνει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς που καλύπτουν τις 
τεχνικές απαιτήσεις της υπηρεσίας, σύμφωνα με τις τεχνικές 
προδιαγραφές του Παραρτήματος Β΄ (τεχνικά χαρακτηριστικά, 
φυλλάδια, prospectus, εγγυήσεις, εμπειρία κ.τ.λ..) 

2. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των τεχνικών προδιαγραφών και των 
όρων της διακήρυξης 

 

https://diavgeia.gov.gr/
http://plastiras-ota.gr/


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Περιλαμβάνει εγγράφως τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Η υποβολή 
μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας 
του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. (Άρθρο 117 παρ. 3) 
Συμπληρώνεται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο επί ποινή απορρίψεως.  

  

Γλώσσα Εγγράφων Ελληνική 

Νόμισμα Ευρώ (€) 

Προσφορά 

Οι συμμετέχοντες μπορούν να δώσουν προσφορά για το σύνολο της 
προμήθειας σύμφωνα με το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
Οι εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
Προσφορές που αποκλίνουν και δεν συμφωνούν με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της παρούσας διακήρυξης απορρίπτονται. 
Προσφορές που έχουν χρόνος ισχύος της προσφοράς μικρότερο από το 
ζητούμενο απορρίπτονται. 
 

Κριτήριο 

Κατακύρωσης 

 Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική άποψη Προσφορά Αποκλειστικά 
Βάσει της Τιμής. 

 Η συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ δεν μπορεί να υπερβεί τον 
προϋπολογισμό. 

Διενέργεια 

Διαγωνισμού 

α)Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, 
μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική 
προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν 
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα 
αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό. Οι φάκελοι των οικονομικών 
προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται 
από το παραπάνω όργανο και κρατούνται, προκειμένου να αποσφραγισθούν 
αφού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των 
τεχνικών προσφορών. 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής 
προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και 
συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δε 
γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών που είναι 
σύμφωνες με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης. 
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των 
προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων 
των προσφορών, αποσφραγίζονται και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών 
σε πίνακες  κατάταξης. Η αποσφράγιση αυτή γίνεται στην ίδια δημόσια 
συνεδρίαση, (άρθρο 117 παρ.4) ή αν αυτό δεν είναι δυνατόν, στην αμέσως 
επόμενη εργάσιμη ημέρα, σε ώρα που ανακοινώνει η Επιτροπή. Για όσες 
προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α) 
και β) οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά 
κρατούνται μέχρι την λήξη της διαδικασίας. 
Σε περίπτωση που υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός 
Ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης μετά από κλήρωση. Η κλήρωση γίνεται 



ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία των οικονομικών 
φορέων(ν.4412/2016 Άρθρο 90) 

 Τα  πρακτικά με τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με 
απόφαση της Ο.Ε. η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια στους προσφέροντες.  
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του 
Ν.4412/2016  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
(Άρθρο 103 
Ν.4412/2016) 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, το γραφείο προμηθειών  ειδοποιεί 
εγγράφως τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014, των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τα όσα δηλώθηκαν στα 
μέρη ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του ΤΕΥΔ. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται εμπρόθεσμα σε 
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην αρμόδια επιτροπή. 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις 
σε αυτά που υποβλήθηκαν παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να 
τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η Αρχή μπορεί να 
παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και 
κατ’ ανώτατο όριο για πέντε (5) επιπλέον ημέρες. 
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή ή ανακριβή ή ο προσωρινός ανάδοχος 
δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή αν από τα 
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, 
δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των μερών ΙΙΙ.Α, 
ΙΙΙ.Β και ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις 
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του IV.A, τότε εφαρμόζονται, κατά 
περίπτωση, οι διατάξεις των παρ. 3 έως 5 του άρθρου 103 του Ν. 4412/2016. 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού από την αρμόδια επιτροπή και τη διαβίβαση του φακέλου 
στο ΔΣ  για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας 
(σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις) είτε για την κατακύρωση του 
αποτελέσματος του διαγωνισμού. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των 
παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την εν λόγω απόφαση 
κατακύρωσης (Πρβλ. άρθρο 105 του Ν. 4412/2016). 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση της απόφασης  για 

την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού 

 

 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

(ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ 

ΜΕΣΑ)(Άρθρο 80 

Ν.4412/2016) 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) που καλείται να 
υποβάλει ο προσωρινός ανάδοχος είναι τα εξής: 
Α)Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ(Λόγοι αποκλεισμού που 
σχετίζονται με ποινικές καταδίκες), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική 
ή διοικητική αρχή, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. 
Το παρόν δικαιολογητικό εκδίδεται για καθένα από τα πρόσωπα που 
υπογράφουν το ΤΕΥΔ,  
Β)Για τα όσα δηλώθηκαν στο μέρος ΙΙΙ.Β του ΤΕΥΔ(Λόγοι που σχετίζονται με 
την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης) : 



Ι)  για την καταβολή φόρων, αποδεικτικά ενημερότητας για χρέη προς το 
ελληνικό δημόσιο. 
ΙΙ)για την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, πιστοποιητικά που 
εκδίδονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, αρχή του ελληνικού κράτους, 
περί του ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις του φορέα, όσον αφορά στην 
καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα 
ελληνική νομοθεσία (θα αφορά την κύρια και την επικουρική ασφάλιση). 
Τα παρόντα δικαιολογητικά υποβάλλονται για τον οικονομικό φορέα –
προσωρινό ανάδοχο και στην περίπτωση που είναι ένωση για κάθε φορέα –
μέλος της.  
Γ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙΙΙ.Γ του ΤΕΥΔ(Λόγοι που σχετίζονται με 
αφερεγγυότητα ή επαγγελματικό παράπτωμα) 

Δ) Για τα όσα δηλώθηκαν στο Μέρος ΙV του ΤΕΥΔ Ο οικονομικός φορέας 
είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής 

Ε) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή 
αρμόδιας υπηρεσίας που θα βεβαιώνουν την τήρηση προδιαγραφών ή 
προτύπων των προϊόντων κατά ISO 22000 και HACCP κλπ. 

 
2H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το τεύχος 
«ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» του Παραρτήματος Ι, περιγράφοντας ακριβώς 
πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το 
κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω 
Παράρτημα. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν για την απόδειξη 
της τεχνικής επάρκειας του οικονομικού φορέα είναι: 1. Αντίγραφο νόμιμης 
Άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου παρασκευής τροφίμων και 
κωδικό από ΕΦΕΤ . 2. Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης 3. 
Άδεια κυκλοφορίας των επαγγελματικών οχημάτων, που θα 
χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των γευμάτων 4. Άδεια καταλληλότητας 
των ανωτέρω επαγγελματικών οχημάτων, εκδοθείσα από την αρμόδια 
υπηρεσία 5. Κατάσταση προσωπικού της επιχείρησης, αρμοδίως θεωρημένη, 
κατά ειδικότητα, που θα ασχοληθεί κατά την παραγωγή του, προς 
προμήθεια είδους, ανεξάρτητα με τη συμβατική σχέση τους με την 
επιχείρηση. 6. Βιβλιάριο υγείας (φωτοτυπία) πρόσφατο, όσων εμπλέκονται 
στην παρασκευή και διανομή των γευμάτων. 7. Υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνουν ότι : «Το ημερήσιο 
φαγητό θα μαγειρεύεται με παραδοσιακό τρόπο το πρωί της ίδιας ημέρας, 
που θα προσφέρεται για σίτιση και θα μεταφέρεται  με κατάλληλο 
επαγγελματικό όχημα εφοδιασμένο με σχετική άδεια, εντός μιάς (1 ) ώρας 
από την παρασκευή του, προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη αλλοίωση 
της ποιότητας του και να μπορεί να καταναλωθεί άμεσα και μέσα στο 
χρονικό διάστημα 2 ωρών από την παραγωγή του. Το φαγητό θα 
μεταφέρεται από τη μονάδα παρασκευής του και όχι από ενδιάμεση 
μονάδα, όπου θα αναθερμαίνεται.»  

Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον προσωρινό ανάδοχο να 



υποβάλλει μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης του παρόντος 
άρθρου και όσα ή όποια πιστοποιητικά αναφέρονται στις τεχνικές 
προδιαγραφές για τα υλικά που θα χρησιμοποιεί κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης και ζητούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας διακήρυξης,  

 

Ενστάσεις 

Σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016 

1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα χιλιάδων 
(60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της 
αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η 
ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία 

αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του Ν.4412/2016, 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας 

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης 

ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου 

υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης 

αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το 

παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 

δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ–

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η κατακύρωση γίνεται τελικά στον Ανάδοχο με την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, εκ των αναδόχων 
των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Για την αξιολόγηση των 
προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω: 

 Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί της επιχείρησης 
 Η συμφωνία της προσφοράς προς τη διακήρυξη, τους όρους  τις τεχνικές 

προδιαγραφές  και τις υποχρεώσεις του Αναδόχου. 
 Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 
 Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τις τιμές που προσφέρθηκαν σε 

προηγούμενους διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή. 
Η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, θα γίνει από την 
Οικονομική Επιτροπή και θα ανακοινωθεί εγγράφως στον ανακηρυχθέντα 
Ανάδοχο. 
Στον ανάδοχο που θα γίνει κατακύρωση αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση 
που αναφέρει και την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα πέντε(15) ημέρες από 

την κοινοποίηση της ανακοίνωσης για την υπογραφή της σύμβασης 

προσκομίζοντας και την εγγύηση καλής εκτέλεσης ίσης  με το 5% της 



συμβατικής αξίας (χωρίς τον  Φ.Π.Α.)  

 Σε περίπτωση που περάσει άπρακτη η πιο πάνω προθεσμία ή ο ανάδοχος  
δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση 
του αρμόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 203 του 
Ν.4412/2016. 

Η παρούσα σύμβαση θα μπορεί να διακόπτεται μονομερώς από την 

εντολοδόχο Υπηρεσία ή να αναπροσαρμόζεται με κοινή συμφωνία των δύο 

μερών αν υπογραφεί άλλη σύμβαση στα πλαίσια των Υπηρεσιών του 

Ελληνικού Δημοσίου με συμφερόμενους όρους για όμοιο προϊόν-υπηρεσία ή 

αν τεθούν σε ισχύ νέοι Νόμοι-Διατάξεις-Οδηγίες για το προϊόν-υπηρεσία  . 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ 

ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπή 
Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, διατηρεί το δικαίωμα: 

α. να αποφασίσει τη ματαίωση, ακύρωση ή διακοπή του διαγωνισμού 
β. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και την επανάληψή 

του με τροποποίηση ή μη των όρων και των προδιαγραφών της Διακήρυξης 
γ. να αποφασίσει τη ματαίωση του διαγωνισμού και να προσφύγει 

στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφ’ όσον ισχύουν οι προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις περί δημοσίων συμβάσεων. 

δ. για τους λόγους, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 106 παρ. 1-5. του 
ν.4412/2016.  

ΡΗΤΡΑ ΗΘΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των άρθρων 
138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται 
ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ – 

ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβή – παράδοση της προμήθειας  θα γίνει από αρμόδια επιτροπή, 
που θα οριστεί με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ο χρόνος εκτέλεσης θα 
οριστεί με την σύναψη σύμβασης. 

Εγγυήσεις 

(Άρθρο 72 

Ν.4412/2016) 

Εγγυητική συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται. 

Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% 
επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, κατατίθεται πριν ή κατά την 
υπογραφή της σύμβασης, απευθύνεται δε προς την Αρχή. 
Στην περίπτωση που η αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των20.000,00 

ευρώ, δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης (Πρβλ. τρίτο εδ. της παρ.1.β 

του άρθρου72 του Ν.4412/2016) 

 

  ΚΥΡΩΣΕΙΣ –

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  (Άρθρο 

203, 205 & 218 

Ν.4412/2016) 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, 
κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα 
που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Αρχής, που είναι 
σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια 
τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 
παρατάσεων 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 



συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, 
θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την 
ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα 
έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά 
από κλήση του για παροχή εξηγήσεων ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης, 
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων. 
Αν οι προμήθειες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη 
της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
τυχόν χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 
αιτιολογημένη απόφαση της Αρχής. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 
α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν 
υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης 
επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των 
υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% 
χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσμα, 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή 
του αναδόχου. 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την Αρχή το δικαίωμα να κηρύξει 
τον ανάδοχο έκπτωτο. 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις, δυνάμει του παρόντος άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί 
τη σύμβαση [συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α.], μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της 
σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού 
οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή. Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον 
Ν.4412/2016, ο Προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα 
προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής 
σύμβασης. 

  Πληρωμή 
αναδόχου/ 

Δικαιολογητικά 
πληρωμής  

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με το (άρθρο 200 παρ. 5 Ν. 
4412/2016) 

 Από Φόροι -
Κρατήσεις 

Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις ακόλουθες κρατήσεις : 

1. - 0,06% επί της αξίας εκτός ΦΠΑ, υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., σύμφωνα με το Ν. 
4013/2011  

 Χαρτόσημο 3% επί του ΕΑΑΔΗΣΥ  

 Ο.Γ.Α 20% επί του χαρτοσήμου του ΕΑΑΔΗΣΥ 
2. Ο φόρος (4%) επί της καθαρής συμβατικής αξίας των υπηρεσιών, 

(άρθρο 64 4172/2013 



3. 0,06% επί της αξίας προ φόρων υπέρ ΑΕΠΠ σύμφωνα με το Ν. 
4412/2016  

 Χαρτόσημο 3% επί του ΑΕΠΠ 

 Ο.Γ.Α 20% επί του χαρτοσήμου του ΑΕΠΠ 
 
 

 
 
 

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

ΤΣΙΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Α. ΓΕΝΙΚΑ 

1. Aντικείμενο της σύμβασης θα αποτελεί η προμήθεια ετοίμου παρασκευασμένου φαγητού 
όπως περιγράφεται στην και στην  από 25/06/2018 τεχνική μελέτη που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσης.  
2. Οι περίοδοι τροφοδοσίας θα είναι τρεις  (3) και θα έχουν διάρκεια δέκα (10) ημερών η κάθε 
μια: 

 

1η Περίοδος από 1/8/2018 έως 10/8/2018 θα φιλοξενηθούν παιδιά.( πιν 1) 

2η Περίοδος από 14/8/2018 έως 23/8/2018 θα φιλοξενηθούν παιδιά. .( πιν 1) 

3η Περίοδος από 27/8/2018 έως 5/9/2018 θα φιλοξενηθούν ηλικιωμένοι. .( πιν 2) 

 

Η τροφοδοσία για τις ανάγκες του προσωπικού (30 άτομα) θα ξεκινήσει 10 ημέρες πριν την έναρξη 
της κατασκηνωτικής περιόδου   και θα είναι σε καθημερινή βάση μέχρι και 5 ημέρες μετά τη λήξη της 
περιόδου. 

 



Β. ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ  ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Πιν.1 , Δεκαήμερο για παιδιά 6-16 
ετών 

 

Το ψωμί και τα σιτηρά κατά προτίμηση ολικής άλεσης. Αποτελούν πλούσια πηγή θρεπτικών ουσιών σε φυσική 
μορφή και συμβάλλουν στην μεγαλύτερη πρόσληψη φυτικών ινών σε ημερήσια βάση. 
*Συνιστάται παρθένο ελαιόλαδο για μαγείρεμα και για τις σαλάτες. Η μαργαρίνη να είναι από μη υδρογονωμένα 
έλαια. Το γάλα και το γιαούρτι να είναι ημίπαχα  

 
 

Πρωινό Δεκατιανό Μεσημεριανό Απογευματινό Βραδινό 

Χυμό πορτοκάλι Αυγό 
βραστό 
1 φέτα ψωμί ή 2 
φρυγανιές 

1 φέτα πεπόνι Φασολάκια μαγειρευτά με 
πατάτα 
Τυρί 
Ψωμί 

1 γιαούρτι με 
μέλι 

Κομμάτια 
πίτσα 
μαργαρίτα 
Στικς αγγούρι 
καρότο Γάλα με δημητριακά 

ολικής - νιφάδες 
1 αχλάδι/μήλο Μακαρόνια (πέννες/βίδες) με 

σάλτσα ντομάτας (4 κ.σ) και 
τυρί τριμμένο (στυλ μυζήθρα) 
Μαρούλι - πράσινη σαλάτα 

1 γιαούρτι με 
μέλι Πεπόνι 

Ομελέτα 
(φριτάτα) στο 
φούρνο με 
γάλα και τυρί 
Αγγούρι 
σαλάτα 1 
φέτα ψωμί 

Γάλα 
Ψωμί με μαργαρίνη και 
μέλι Μπανάνα 

Μπισκότο ολικής 
ή 
Μουστοκούλουρ
ο 

Κοτόπουλο με μπάμιες 
Τυρί 
Ψωμί 

Καρπούζι Λαζάνια 

Μαρούλι-
ντομάτα 
σαλάτα Γάλα 

Ψωμί με μαργαρίνη και 
μέλι Μπανάνα 

Ροδάκινο/νεκτα
ρίνι 

Ρεβίθια λεμονάτα με ρύζι 
Αγγούρι σαλάτα Τυρί 

Ρυζόγαλο Κεφτεδάκια 
στο φούρνο 
με με σαλάτα 
καρότου Γ άλα με δημητριακά 

ολικής - νιφάδες 
Ροδάκινο/νεκτα
ρίνι 

Γλώσσα φιλέτο πανέ 
Πατάτες φούρνου (4 τμχ) 
Κολοκυθάκια 

Γιαούρτι με 
μέλι Πεπόνι 

Σάντουιτς με 
τυρί και 
ντομάτα 
Γάλα Γάλα 

Κέικ 
Ροδάκινο/νεκταρίνι 

1 αχλάδι/μήλο  
1 κομμάτι σπανακόπιτα 
Ντοματοσαλάτα 

Καρπούζι Μπουτάκια 
κοτόπουλου 
Καροτοσαλάτ
α Χυμό πορτοκάλι Αυγό 

βραστό 
1 φέτα ψωμί ή 2 
φρυγανιές 

Μπανάνα Γεμιστά με ρύζι και λαχανικά 
Πράσινη ανάμεικτη σαλάτα 

1 μπάλα 
παγωτό 
Ροδάκινο/νεκτ
αρίνι 

Καλαμάκια 
χοιρινά 
Ντομάτοσαλ
άταΠιτάκια ή 
ψωμί 

Γ άλα με δημητριακά 
ολικής - νιφάδες 

Μου στοκούλου 
ρ ο 

Μπριάμ 
Τυρί 
1 φέτα ψωμί 

Καρπούζι Κοτομπουκιέ
ς με γιαούρτι 
και φρυγανιά 
Χωριάτικη 
σαλάτα 

Γάλα 
Ψωμί με μαργαρίνη και 
μέλι Ροδάκινο 

1 αχλάδι/μήλο Ρολό κιμά ή μπιφτέκια 
Βραστά λαχανικά (αρακά, 
καρότο, φασολάκια) 

Πεπόνι 

Γιαούρτι με 
μέλι 

Ψαροκροκέτε
ς στο φούρνο 
Ντομάτα-
αγγούρι-
καρότο 

Γάλα 
Κέικ 
Ροδάκινο/νεκταρίνι 

Μπανάνα Φακές 
Ντοματοσαλάτα 
Ψωμί 

Παγωτό 

Κεράσια 

Αυγά μάτι ή 
βραστά 
Πατάτες 
τηγανιτές 
Αγγούρι 



Πιν 2. Δεκαήμερο για Ηλικιωμένους 

 

 

 

 

 

 

 

Πρωινό Δεκατιανό Μεσημεριανό Απογευματινό Βραδινό 

Ζεστά δημητριακά (χυλός βρώμη 
με γάλα και νερό) με μέλι και 
κανέλα 1 ροδάκινο 

Ξηρούς καρπούς Μήλο Ψάρι φιλέτο στο 
φούρνο 
Ρύζι μπασμάτι 
Βραστά ανάμεικτα 
λαχανικά 

Καρπούζι Χωριάτικη σαλάτα 
Ψωμί ή ντάκο με 
ελιές, φέτα, 
ρίγανη, 
ντομάτα και φέτα 
 
 

Αυγό βραστό 
Ψωμί 
Φρούτο 

Ροδάκινο Γεμιστά με ρύζι και 
λαχανικά Τυρί 
Πράσινη σαλάτα 

1 γιαούρτι με καρύδια 
και πεπόνι 

Κοτόπουλο ψητό 
Ντομάτα-αγγούρι 
σαλάτα 

Ψωμί με ταχίνι και μέλι 
Δαμάσκηνα 

Μπισκότο βρώμης 
Ροδάκινο 

Μελιτζάνες 
παπουτσάκια με τυρί 
τριμμένο αντί για 
μπεσαμέλ Ψωμί 

Καρπούζι 1 μπολ 
ντοματόσουπα με 
αρακά, σέλερι, 
καρότο και 
ζυμαρικό (ζεστή ή 
κρύα) 
Τυρί, Ψωμί 

Γάλα ή γιαούρτι με μούσλι 
Ροδάκινο 

Μπανάνα Γίγαντες στο φούρνο 
Τυρί 
Ψωμί 

Ρυζόγαλο 

Μήλο 

Αυγά καγιανά με 
ντομάτα και 
κρεμμύδι 
Κολοκυθάκια 
Ψωμί Αυγό βραστό 

Ψωμί 
Ροδάκινο 
 
 
 

Κεράσια Ξηρούς 
καρπούς 

Μπιφτέκια με 
πατάτες στο φούρνο 
Χόρτα και 
κολοκυθάκια 

Γιαούρτι με μέλι 
Πεπόνι 

Σαντουιτσάκια με 
τυρί, μαρούλι και 
ντομάτα 

Γάλα ή γιαούρτι με μούσλι 
Μπανάνα 

Κεράσια Ψαρόσουπα Βραστά 
λαχανικά 

Γιαούρτι με μέλι 
Πεπόνι 

Σπανακόπιτα 

Ντοματοσαλάτα 
Ψωμί με ανθότυρο, κανέλα και 
μέλι 
1 ροδάκινο 

Μπανάνα Μαυρομάτικα ή 
φακές  
Κολοκυθάκια με 
ντομάτα 

Γ ιαούρτι Πεπόνι Καλαμάκια 
κοτόπουλο 
Πράσινη σαλάτα 

Ψωμί με ταχίνι και μέλι 
Δαμάσκηνα 

Καρπούζι Γιουβέτσι με 
κοτόπουλο 
(κοτόπουλο, σάλτσα 
ντομάτας, 
κριθαράκι)Τυρί στυλ 
μυζήθρα ή ανθότυρο 
Χόρτα 

Ρυζόγαλο 

Ροδάκινο 

Μπιφτέκια 
λαχανικών 
Ντοματοσαλάτα 

Γάλα ή γιαούρτι με μούσλι 
Μπανάνα 

Ροδάκινο Αγκινάρες αλά 
πολίτα 
 Τυρί 
1 φέτα ψωμί 

Καρπούζι Κοτοσαλάτα με σος 
γιαούρτι και 
κρουτόν ή 
παξιμαδάκι Ψωμί με ανθότυρο, κανέλα και 

μέλι 
1 ροδάκινο 
 
 
 
 
                        

Κεράσια Μακαρόνια με 
σάλτσα και τυρί 
τριμμένο (στυλ 
μυζήθρα)  
Πράσινη ανάμεικτη 
σαλάτα 

Γιαούρτι με καρύδια και 
μέλι 

Ομελέτα φριτάτα 
με λαχανικά Ψωμί 



 

Πιν 3.   Μερίδα ανά Ηλικιακή Ομάδα 

Ομάδα Τροφής 6-11   Παιδια 6-16 Ενήλικες 

(Συνοδοί) 

Ηλικιωμένοι 

Γ αλακτοκομικά     

Γάλα 175 ml 250 ml 230 ml 175 ml 

Τυρί 50 γρ 60 γρ 60 γρ 50 γρ 

Γιαούρτι 175 γρ 200 γρ 200 γρ 200 γρ 

Φρούτα     

Ροδάκινο/Ν εκταρίνι 1 μικρό 1 μέτριο 1 μεγάλο 1 μέτριο 

Μήλο/Αχλάδι 1 μικρό 1 μέτριο 1 μεγάλο 1 μέτριο 

Μπανάνα 1 μικρή 1 μέτρια 1 μέτρια 1 μικρή 

Πεπόνι 60 γρ 100 γρ 120 γρ 120 γρ 

Καρπούζι 100 γρ 150 γρ 180 γρ 150 γρ 

Κεράσια 10 τμχ 10-15 τμχ 15-20 τμχ 15 τμχ 

Χυμός 125 ml 175 ml 230 ml 125 ml 

Λαχανικά     

Μαγειρευτά - γεύμα 250 ml 400 ml 500 ml 500 ml 

Σαλάτα:• Βραστά λαχανικά ® Ωμή 
σαλάτα 

125 ml 
250 ml 

   

Ντομάτα 1 μικρή 1 μέτρια 1 μεγάλη 1 μέτρια 

Αμυλο& Σιτηρά     

Πατάτα 1 μικρή 1 μέτρια 1 μέτρια 1 μικρή 

Ρύζι 175 ml 250 ml 250 ml 175 ml 

Μακαρόνια - μερίδα γεύματος 250 ml 400 ml 500 ml 400 ml 

Ψωμί 1 φέτα 
30 γρ 

30 γρ 30 γρ 30 γρ 

Αραβική πίτα ή Ελληνική (για 
σουβλάκι) 

λΑ 
μετρίου 
μεγέθο
υς 

1 μετρίου 
μεγέθους 

1 /4 μετρίου 
μεγέθους 

1 μετρίου 
μεγέθους 

Δημητριακά κρύα • Απλά ή Μούσλι 30 γρ 30 γρ 30 γρ 30 γρ 

Δημητριακά ζεστά (βρώμη) 175 ml    

Ζωική Πρωτεΐνη     

Αυγό ι τμχ 2 τμχ 2 τμχ 1 τμχ 

Κοτόπουλο 100 γρ 120 γρ 150 γρ 120 γρ 

Μοσχάρι-Χοιρινό ή κιμάς 80 γρ 120 γρ 120 γρ 120 γρ 

Ψάρι 100 γρ 150 γρ 150 γρ 150 γρ 

Φυτική Πρωτεΐνη     

Όσπρια 175 ml 230 ml 250 ml 230 ml 

Λίπη & Έλαια     

Ελαιόλαδο* 10-15 
ml 

15-20 ml 15-20 ml 15-20 ml 

Ταχίνι 10 ml 15 ml 15 ml 15 ml 

Ξηρούς καρπούς 20 γρ 30 γρ 30 γρ 30 γρ 

Μαργαρίνη* 10 ml 10 ml 10 ml 10 ml 

Λοιπές τροφές     

Γ εμιστά 1 τμχ 2 τμχ 2-3 τμχ 2 τμχ 

     

Πίτσα 1 τμχ 2 τμχ 2-3 τμχ 2 τμχ 

Σουβλάκι     

Ρυζόγαλο 125 ml 175 ml 175 ml 125 ml 

Παγωτό 175 ml 200 ml 200 ml 175 ml 
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Ενδεικτικές μερίδες 
Σύμφωνα  τις συστάσεις, οι ποοτεινόμενες μερίδες είναι: 
Κρέας : 120-150γρ, τυρί: 40 - 60 γρ, ζυμαρικά: 1,5 φλιτζάνι μαγειρεμένα, λαχανικά ή σαλάτα: τουλάχιστον 1 
φλιτζάνι, ψωμί ολικής άλεσης: 1-2 φέτες , φρούτο: τουλάχιστον ένα (πχ πορτοκάλι, μήλο, ροδάκινο, 
μπανάνα) ή ένα φλιτζάνι (πχ σταφύλι, φράουλες) 

Γ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΑΓΗΤΩΝ 

1. Η αναθέτουσα αρχή  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, αυξομειώνοντας ανάλογα με τις ανάγκες του τον 
αριθμό μερίδων που η διακήρυξη καθορίζει ,και σε καμια περίπτωση δεν δεσμεύεται για την ποσότητα των 
μερίδων που αναγράφονται στον Ενδεικτικό προϋπολογισμό. 

2. Η μεταφορά των φαγητών  θα γίνεται με καθαρά απολυμασμένα μεταφορικά μέσα και σκεύη του 
προμηθευτή. 

3. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των φαγητών θα πραγματοποιείται από την αρμόδια επιτροπή του 
Δήμου με προσυπογραφή   εκπροσώπου του Δ.Σ. της κατασκήνωσης  με σύνταξη ημερησίου πρωτοκόλλου 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής με την παρουσία του προμηθευτή ή νόμιμου εκπροσώπου του που θα 
προσυπογράφει μαζί με την επιτροπή το σχετικό πρωτόκολλο και θα ελέγχεται αν η παράδοση των 
φαγητών έγινε σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

4. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλαμβάνει άπλυτες τις λαμαρίνες και τα άλλα σκεύη που 
χρησιμοποίησε για τη μεταφορά του φαγητού εντός δύο (2) ωρών  από την ώρα  διανομής του φαγητού 
ώστε να  καθαριστούν στις εγκαταστάσεις του. 

5 . Σε περίπτωση, που ο προμηθευτής καθυστερήσει να παραδώσει τα φαγητά ή παραλείψει να φέρει 
ορισμένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν ή δεν τα παραδώσει καθόλου ή σε περίπτωση απόρριψης των 
ειδών από την επιτροπή παραλαβής και της μη αντικατάστασής τους σε ταχθείσα προθεσμία εντός μίας (1) 
ώρας το αργότερο, τότε ο Δήμος  διατηρεί το δικαίωμα να αγοράσει τα είδη αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από 
το ελεύθερο εμπόριο, οπότε η τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής μεταξύ της συμβατικής και της εκ του ελευθέρου 
εμπορίου αγοράς, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, 
βαρύνουν τον προμηθευτή και καταλογίζονται σε βάρος αυτού μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ.  των 
κατασκηνώσεων 

 

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των φαγητών θα πρέπει να πληρούν τις 
προδιαγραφές που ορίζονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

2. Τα φαγητά: 
α. Να είναι παρασκευασμένα με υλικά Α΄ ποιότητας χωρίς έντονα καρυκεύματα, ζωικά λίπη, ζάχαρη, αλάτι 
αναλόγως το μενού και να μη χρησιμοποιούνται σκευάσματα (κύβοι – σκόνες εμπορίου). 

β. Να παρασκευάζονται αυθημερόν στο χώρο παρασκευής του προμηθευτή. Σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να είναι προπαρασκευασμένα και στη συνέχεια να καταψύχονται, ούτε και να γίνεται 
επαναθέρμανση προ της κατανάλωσής τους. 

3. Το ελαιόλαδο που χρησιμοποιείται στην παρασκευή γευμάτων και σαλατών να είναι ελαιόλαδο extra 
παρθένο Α΄ ποιότητας. 

4. Το κρέας και ο κιμάς να είναι άνευ οστών, Α΄ ποιότητας, νωπά και όσον αφορά τον κιμά να είναι 100% 
μοσχαρίσιος. 

5. Το ψάρι να είναι κατεψυγμένο Α΄ ποιότητας,  

Κρέμα 125 ml 175 ml 175 ml 125 ml 

Κέικ 1 φέτα ~ 40 γρ 1 φέτα ~ 60 γρ 1 φέτα ~ 60 γρ 1 φέτα ~ 40 γρ 

Συντομογραφίες: τμχ: τεμάχιο(α) γρ=γραμμάριο 
ml= χιλιοστογραμμάριο (όγκος) 
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6. Το κοτόπουλο να είναι νωπό Α΄ ποιότητας, χωρίς εντόσθια και οι μερίδες να περιέχουν μόνο στήθος ή 
μπούτι και όχι φτερούγες και λαιμό. 

7. Οι μερίδες του κρέατος (λεμονάτο – ψητό) να καλύπτονται από σάλτσα δεμένη. 
8. Ο προμηθευτής παρέχει αλάτι, πιπέρι, λεμόνια κ.α  
 

Δ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ    ΓΕΥΜΑΤΩΝ 

1. Τα νωπά κρέατα θα πρέπει να προετοιμάζονται σε ξεχωριστούς ειδικούς πάγκους και με ξεχωριστά 
εργαλεία τεμαχισμού. 

2. Τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι προστατευμένα σε όλα τα στάδια φύλαξης – προετοιμασίας – παρασκευής 
– παράδοσης από μύγες, έντομα, τρωκτικά, κ.λ.π.. 

3. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του προμηθευτή, ο εξοπλισμός προετοιμασίας, παρασκευής και μεταφοράς 
γευμάτων,τα οχήματα μεταφοράς  καθώς και όλες οι επιφάνειες και τα δάπεδα της εταιρείας του θα 
πρέπει να είναι πάντοτε καθαρά. 

4. Το προσωπικό που διαθέτει ο προμηθευτής θα πρέπει να τηρεί τους κανόνες υγιεινής: 
α) να φέρει κατάλληλη καθαρή ενδυμασία (σκούφια – στολή – ποδιά – γάντια) 

β) να φέρει απαραιτήτως ατομικό βιβλιάριο υγείας.  

5. Τα φαγητά θα έρχονται στο χώρο των κατασκηνώσεων Νεράιδας  :α) του πρωινού στις 07:30 π.μ. β) του 
μεσημεριανού στις 12:30 π.μ., του δείπνου στις 18:00 μ.μ.  

6. Θα πρέπει ο προμηθευτής να τηρεί όλες τις αγορανομικές διατάξεις και τους κανόνες υγιεινής των τροφίμων 
και ιδιαίτερα για την πρόληψη τροφικών δηλητηριάσεων και σαλμονελώσεων. 

7.Τα φαγητά θα έρχονται στο χώρο των κατασκηνώσεων Νεράιδας και θα παραδίδονται ζεστά (άνω των 65ο C) 
σε ξεχωριστές σκεπασμένες λαμαρίνες το κυρίως φαγητό. Οι σαλάτες εποχής και το τριμμένο τυρί θα 
μεταφέρονται επίσης, σε σκεπασμένες λαμαρίνες ή μπολ, ώστε να διατηρούνται σε θερμοκρασία 5-7ο C 

8.Το βάρος των φαγητών ανά μερίδα είναι σε ωμή-νωπή μορφή και  καθορίζεται σύμφωνα με τη συνημμένη 
κατάσταση.(πιν.3)  •  όπου δεν προσδιορίζεται ,το  βάρος  της  µερίδας  θα  είναι  αυτό  που  προσδιορίζεται  
από  την  Αγορανοµική Διάταξη 14/1989, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

9. Η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού  έχει το δικαίωμα να επισκεφθεί τους χώρους παρασκευής 
φαγητών όλων των συμμετεχόντων, χωρίς καμιά ειδοποίηση, προκειμένου να σχηματίσει άποψη κατά πόσο 
τηρείται η απαιτούμενη διαδικασία ποιοτικής – υγιεινής παρασκευής των γευμάτων. Επίσης, το δικαίωμα αυτό 
θα το έχει και η επιτροπή παραλαβής των φαγητών, προκειμένου να ελέγχει καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης τον προμηθευτή που θ΄ αναδειχθεί από τον παρόντα διαγωνισμό. 

10. Το μενού δύναται , να τροποποιηθεί (με άλλο ισοδύναμο γεύμα)  με αιτιολογημένη πρόταση του αναδόχου 
μετά από με σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ. της κατασκήνωσης και συνεννόησης με την Επιτροπή παραλαβής ,χωρίς 
αλλαγή του κοστολογίου. 

11. Ο Ανάδοχος θα πρέπει : 
-να έχει άδεια εργαστηρίου και κωδικό από ΕΦΕΤ 
-να έχει πιστοποιητικό ISO 22000  
-τα γεύματα να μεταφέρονται εντός 1 ώρας από την παραγωγή (θα τεκμηριώνεται με τα αρχεία του HACCP που 
τηρεί η μονάδα) 
-να έχει κατάλληλα αδειοδοτημένα οχήματα και πιστοποιημένα thermobox μεταφοράς 
.Η  παρασκευή,  αποθήκευση,  µεταφορά  και  διανοµή  έτοιµων  προς  κατανάλωση  γευµάτων  πρέπει  να  
πραγµατοποιείται  µε  υγιεινό  τρόπο,  µε  την  εφαρµογή  των  διαδικασιών  που  αναπτύσσονται  και  
υλοποιούνται  σύµφωνα  µε  τις  αρχές  του  συστήµατος ανάλυσης κινδύνων και κρίσιµων σηµείων ελέγχου 
(HACCP), µε βάση  τον  κανονισµό  852/2004  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συµβουλίου  της  Ε.Ε 
και όπως αυτός έχει µεταφερθεί στην ελληνική νοµοθεσία και ισχύει. Επί πλέον,  ο ανάδοχος οφείλει όχι µόνο 
να εφαρµόζει αλλά και να αναθεωρεί την διαδικασία η  οποία  αναπτύσσεται  και  υλοποιείται  σύµφωνα  µε  
τις  αρχές  του  HACCP.  Η  εφαρμογή και ανάπτυξη του παραπάνω συστήµατος αποτελεί προϋπόθεση για τη  
λειτουργία της επιχείρησης του υποψηφίου αναδόχου.  
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