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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΕΩΣΕΩΝ  
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ & ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

 
 

1. ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ (∆Υ∆Μ/4α Υπηρεσία που συντονίζει 
τις διαδικασίες σύναψης των συγκεκριµένων συµβάσεων παροχής υπηρεσιών 
σίτισης) 

α. Συντονίζει το έργο των εµπλεκόµενων σε θέµατα που 
αφορούν τις 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 (XXIV ΤΘΤ/4ο ΕΓ που διενήργησε τη 
διαδικασία σύναψης σύµβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης / Συµβαλλόµενος) 

 
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 απόψεων – προτάσεων επί της 

διαδικασίας.  
 

  β. Επιτροπή Παραλαβής 
 

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

 
(α) Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών 

καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυµεί ο προµηθευτής και διενεργείται 
ποσοτικός και ποιοτικός (µακροσκοπικός) έλεγχος σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 
στους Ειδικούς Όρους και συντάσσεται πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής (ή απόρριψης), όπως υπόδειγµα Προσθήκης «1/Α».  

 
     (β) Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύµβασης και σε 
ακριβή χρόνο που θα κρίνει η Επιτροπή θα ληφθούν, κατά τη διαδικασία 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ….. 

 



Γ-11 
 

                                                                  ./. 

παράθεσης, δείγµατα [ τρία (3) από κάθε είδος] και τα οποία θα  προσκοµίζονται 
στο στρατιωτικό χηµείο ή σε αντίστοιχο χηµείο (όταν δεν υπάρχει στρατιωτικό), 
προς υποβολή τους στους παρακάτω ελέγχους: 
 
      1/ Μικροβιολογικό 
      2/ Χηµική ανάλυση 
      3/ Ιστολογική εξέταση 
 

Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται το σχετικό  
πρωτόκολλο µακροσκοπικού ελέγχου και δειγµατοληψίας, όπως υπόδειγµα 
Προσθήκης «2/Α» 

  
(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. 

 
(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 ηµέρας από την παράδοση. 

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

 
3. ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ (Πάροχος υπηρεσιών σίτισης σε 

περίπτωση catering ή σε διαφορετική συµπληρώνεται αναλόγως) 
 

(1) Η όλη «διαδικασία» θα περιλαµβάνει τις εξής φάσεις: 
 

(α) Παραγωγή 
 
 1/ Παρασκευή γεύµατος 
 2/ Συσκευασία ανά µερίδα 
 3/ Κατάψυξη - Αποθήκευση γεύµατος 
 
(β) Μεταφορά  
 
(γ) Προετοιµασία ∆ιανοµής – Αναθέρµανση Συσσιτίου – 

∆ιανοµή / Παράθεση 
 
(δ) Αποκατάσταση Χώρου Προετοιµασίας - Παράθεσης  
 

(2) Οι εγκαταστάσεις και τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν θα 
είναι: 

(α) Κεντρική Μονάδα ή Μονάδες 
 
 1/ Στο χώρο / χώρους θα παράγονται τα γεύµατα 

σύµφωνα µε τα προγράµµατα συσσιτίου όπως περιγράφονται στα Παραρτήµατα 
«Β» έως «Ζ» της σύµβασης, τα οποία, κατά περίπτωση και ανά είδος, άµεσα θα 
καταψύχονται σε θερµοκρασία από -18°C έως -20°C, σύµφωνα µε τη µέθοδο  
COOK & FREEZE. 

 2/  Τήρηση υποχρεωτικά αποθέµατος για κάλυψη 
εκτάκτων αναγκών τουλάχιστον 5 – 10 ηµερών. 
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3/ Τα συσκευασµένα γεύµατα (σε ατοµικές συσκευ-

ασίες CPET ειδικές για τρόφιµα) θα είναι σε χαρτοκιβώτια και σε παλέτες ανά είδος 
/ κωδικό για ευκολότερο έλεγχο και κατανοµή. 

 
3/ Η διακίνηση / διανοµή των γευµάτων θα είναι επί 

καθηµερινής βάσης µε φορτηγό αυτοκίνητο που θα διαθέτει θάλαµο κατάψυξη. 
 
  (β) Ενδιάµεση – Προωθηµένη Μονάδα ή Μονάδες 

  
Είναι δυνατή η χρησιµοποίηση µε την προϋπόθεση ότι 

πληρούνται οι απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα 
που προσδιορίζονται στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους. 

 
  (γ) Σηµεία Παράθεσης 

 
1/ Ο χώρος προετοιµάζεται και αντίστοιχα 

αποκαθίσταται µε µέριµνα του αναδόχου. 
 
2/ Το γεύµα θα παραδίδετε καθηµερινά, ζεστό στα 

σηµεία κατανάλωσης απευθείας στο προσωπικό µε ευθύνη του αναδόχου. 
 
3/ Προ της έναρξης παράθεσης πραγµατοποιείται 

υποχρεωτικά ποσοτικός και µακροσκοπικός έλεγχος, συντάσσοντας τα 
απαραίτητα πρωτόκολλα. 

   
(3) 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, σύµφωνα µε τους Ειδικούς Όρους και την κείµενη 
νοµοθεσία. 

 
(4) 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). 

 
(5) Μετά το πέρας της διανοµής των γευµάτων, υποχρεούται για 

την συλλογή των σκευών και των µέσων που τυχόν διαθέτει και πλήρη 
αποκατάσταση του χώρου. 

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

4. ΚΕΝΤΡΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ (ΚΕ.Π.Υ.) / ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 
ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (Κ.Υ.Τ.) ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 
ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
(Εγκαταστάσεις παραµονής προσωπικού προς σίτιση)     

     
(1) Καθορίζεται ένας «υπεύθυνος έργου» (στρατιωτικός ή 

πολιτικό προσωπικό) ο οποίος αποτελεί και το «σηµείο επαφής» µεταξύ των 
εµπλεκοµένων στη παρούσα σύµβαση και επιπλέον: 
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(α) Προβαίνει σε παραγγελία των µερίδων, καθηµερινά 
εγγράφως µε φαξ ή µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, την προηγούµενη ηµέρα 
από την παράδοση,  µέχρι την 11:00, αποστέλλοντας το έντυπο της Προσθήκης 
«3» του παρόντος στον Πάροχο Υπηρεσιών (Αντισυµβαλλόµενο) µε ταυτόχρονη 
κοινοποίηση στον Σχηµατισµό (Συµβαλλόµενο) και την Επιτροπή Παραλαβής. 

 
(β) Συνυπογράφει τα πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής.  
  

(2) Λοιπά σύµφωνα µε τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
              ΓΙΑ ….….      

 
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ     
 
«1» Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής  
«2» Πρωτόκολλο Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Απόρριψης 
«3» Έντυπο Παραγγελίας Μερίδων                      
 
 
 
 
 
 
 
 


