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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
                                   

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 την ώρα διεξαγωγής του, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, σε 
δύο 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. 
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                      γ.     Ο αριθµός της διαδικτυακής ανάρτησης. 
 
                      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 τους, 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 µόνον 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 προµηθευτών. 
 
                      β. Να αναγράφουν την προσφερόµενη τιµή, καθαρά, ολογράφως 
και αριθµητικά. 
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                      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). 
  

Άρθρο 3ο 
Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

 
         1. Οι προσφορές, ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές, 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 τον 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 τον 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 το αποδεχτεί.  
 
 6. Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την 
προσφορά του ή µέρος της 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. 
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Άρθρο 4ο 

Αντιπροσφορές 
 

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

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 1.200,00€ που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό  2%  (σχετικό άρθρο 13 του παρόντος) της 
προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης άνευ ΦΠΑ. 
  
                     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 Μαϊου 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 την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες. 
 
                                     (ε)   Υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, 
ψευδορκία, δωροδοκία και δόλια χρεοκοπία. 
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                                    (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 κή-
ρυξης πτώχευσης. 
                                           (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 τον 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 
∆ηµόσιο 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 
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Υπηρεσίας, αυτές πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται µε λεπτοµέρειες στην 
προσφορά των προµηθευτών. 
 
  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. 
 
 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.  
 
  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 τον 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, τον 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 
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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. 
               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. 
   
  Η υποχρέωση υποβολής των πιστοποιητικών της παρ. 4.ε. του 
Άρθρου 5 ισχύει για το σύνολο των συµµετεχόντων στην διαδικασία. 
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 5. Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά, τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται για κάθε µέλος που συµµετέχει 
στην Κοινοπραξία ή την Ένωση. 
 
 6. 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 στον φάκελο (δικαιολογητικά 
συµµετοχής –τεχνική προσφορά) της σχετικής έγγραφης δέσµευσης του τρίτου, ότι 
για την εκτέλεση της σύµβασης, θα θέσει στη διάθεση του υποψηφίου τους 
αναγκαίους πόρους ενώ η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω 
δικαιολογητικών επιφέρει τον αποκλεισµό του υποψήφιου προµηθευτή από το 
διαγωνισµό και την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 20 παρ. 2 του Π∆ 118/07. 
 
         7.    Οι υποψήφιοι προµηθευτές 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 προµηθευτές 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 προµηθευτές, 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 της 
συγκεκριµένης προµήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προµηθευτή 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 τον σκοπό το οποίο προορίζεται (άµεση επαφή µε τροφή και αντοχή στην 
αναθέρµανση) την διατήρηση της επιθυµητής θερµοκρασίας / υγρασίας κατά την 
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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 µε τη µέθοδο 
διατήρησης "cook & freeze ", σε περίπτωση που ο οικονοµικός φορέας είναι 
υπηρεσία catering, σύµφωνα µε την οποία, τα γεύµατα θα παρασκευάζονται / 
µαγειρεύονται σε κεντρική κουζίνα και στη συνέχεια θα καταψύχονται στους -20º 
C. Με την µέθοδο αυτή εξασφαλίζεται η διατήρηση των τροφίµων έως και οκτώ 
εβδοµάδες πριν την αναθέρµανσή τους.  
  
 4. Μετά τη σύναψη της σύµβασης, κατ’ αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή 
παρασκευής των εγκαταστάσεων που δηλώθηκαν µε την προσφορά και µε βάση 
το οποίο έγινε η κατακύρωση. Μπορεί να εγκριθεί µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα 
του προµηθευτή / παρόχου 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 (υπολογιζόµενου 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 ω 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 δυο 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 απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
         5. Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής της τιµής 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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 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 
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 ζητήσει από τους 
συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων 
τιµών, οι δε προµηθευτές / πάροχοι υποχρεούνται να  παρέχουν αυτά. 
 
 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 την έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης, 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. 
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            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 
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 
τον 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 την 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 π.χ 295 9-21-
04-74. 
 
                      δ. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται 
µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων, σε ηµεροµηνία και 
ώρα 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, αλλά επιστρέφονται από την Υπηρεσία. 
 
          4. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, να  παρευρίσκονται 
στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαµβάνουν γνώση των 
συµµετεχόντων στον 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 από τη 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 αποσφράγισης 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 προµηθευτή µε την 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 [δήλωση άρθρου 5 
παρ.1β(5)] . 
 
          2.      Όταν ο προµηθευτής 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 στον προµηθευτή 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 στον προµηθευτή µε την αµέσως επόµενη 
πλέον χαµηλότερη τιµή και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προµηθευτές 
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 
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            1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την 
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/ δωροδοκία, 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 
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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 
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 
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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. 
 
                   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, 
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εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας 
στον διαγωνισµό επιχείρησης.  
 
                δ.       Οι Συνεταιρισµοί: 
 
                            (1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης του 
τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 
ειδοποίησης, ή άλλο 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 προµηθευτή 
από τον διαγωνισµό. 
 

Άρθρο 12ο 

Ανακοίνωση Κατακύρωσης-Ανάθεσης 
 
           1. Στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση παροχής 
υπηρεσιών, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει τουλάχιστον τα 
παρακάτω στοιχεία: 
 
                       α. Τα προς προµήθεια είδη, οι ποσότητες και οι τιµές. 
 
                       β. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό. 
 
                       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. 
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                       δ. Την προθεσµία υπογραφής της σύµβασης. 
 
           2. Ο προµηθευτής 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. 
 

3. Η σύµβαση θα καταρτισθεί σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 
Παραρτήµατος «Γ» της παρούσας διακήρυξης. ∆εν χωρεί οποιαδήποτε 
διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που επισυνάπτεται στη διακήρυξη, 
ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του 
οικονοµικού φορέα. 

 
  

4. Η τελική συµβατική αξία, λόγω της ιδιαιτερότητας των υπηρεσιών 
σίτισης που συναρτώνται από το πλήθος των προσφύγων και µεταναστών που 
καταφθάνουν στην εν λόγω περιοχή δεν µπορεί να καθοριστεί εκ των προτέρων. 

 
5. Σε κάθε περίπτωση, το ανώτατο όριο παραµένει το ύψος της 

συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας, σύµφωνα µε τους όρους και τιµές της 
υπογραφείσας σύµβασης. 

 
6. Επιπλέον, ο ανάδοχος δεν δικαιούται αποζηµίωσης από την 

Στρατιωτική Υπηρεσία και εν γένει από το ελληνικό ∆ηµόσιο σε περίπτωση 
που για οποιοδήποτε λόγο δεν παραδοθεί µέρος ή το σύνολο της 
συµβατικής ποσότητας (έκτακτη αναχώρηση προσφύγων, κατανάλωση 
λιγότερων µερίδων κλπ). 
 

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 1.200 € που  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 την λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς που ζητάει η διακήρυξη. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται: α) 
στους συµµετέχοντες, σε περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον 
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δεν έχει ασκηθεί ένδικο µέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσµία άσκησης 
ενδίκων µέσων ή έχει υποβληθεί παραίτηση από αυτά και β) στον 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 προµηθευτής είναι 
υποχρεωµένος να καταθέτει εγγυητική επιστολή 3.000,00 € που αντιστοιχεί στο 
5% της συνολικής αξίας των ειδών χωρίς Φ.Π.Α. (Προσθήκη «2»). 
 
            5. Σε περίπτωση που µε την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζεται 
και εγγύηση καλής εκτέλεσης, η τελευταία καλύπτει και την παροχή ισόποσης 
προκαταβολής προς τον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης 
προκαταβολής. Αν από τα έγγραφα της σύµβασης προβλέπεται µεγαλύτερο ύψος 
προκαταβολής, αυτή λαµβάνεται µε την κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης 
προκαταβολής(Προσθήκη «3/Α»), που θα καλύπτει τη διαφορά µεταξύ του ποσού 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλοµένης προκαταβολής. 
 
          6. Επισηµαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής 
εκτέλεσης της προς υπογραφή σύµβασης και της εγγυητικής επιστολής 
προκαταβολής πρέπει να είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύουν µέχρι 
επιστροφής τους στην Τράπεζα. 
 

7. Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής 
τους, το οφειλόµενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής 
επιστολής προκαταβολής, αλλά µόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου υπόκειται και το τυχόν οφειλόµενο ποσό λόγω επιβολής προστίµου. 
 
 8. 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.∆.) 
 
 9.  Οι εγγυήσεις πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα µε τα 
συνηµµένα υποδείγµατα του παρόντος Παραρτήµατος (Προσθήκες «1/Α», «2/Α» 
και «3/Α»).  
  
 10.  Σε περίπτωση µετάθεσης ή παράτασης του χρόνου παράδοσης των 
προϊόντων, ο προµηθευτής θα πρέπει να παρατείνει αναλόγως το χρόνο ισχύος 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή να υποβάλει νέα, οπότε επιστρέφεται η αρχική. Ο 
κατά τα ανωτέρω παρατεινόµενος χρόνος ισχύος της εγγύησης θα είναι 
µεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον µήνα από τη νέα ηµεροµηνία παράδοσης 
των προϊόντων. 
 

11.  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 λοιπά έξοδα που βαρύνουν τον προµηθευτή, 
καθορίζονται επακριβώς στους ειδικούς όρους του διαγωνισµού. 
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            2. Από τον προµηθευτή 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 64 του Ν.4172/2013. 
 
            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 προµηθευτή, ενώ τηρείται η περιγραφόµενη 
διαδικασία στους Ειδικούς Όρους και συµπληρωµατικώς τα παρακάτω: 
 
                     α. Ο προµηθευτής, πριν την προσκόµιση των µερίδων 
συσσιτίου, έρχεται σε συνεννόηση µε τον πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου και 
παραλαβής της Υπηρεσίας, για την έγκαιρη από αυτόν ειδοποίηση της Μονάδας, 
για να βρεθεί ο αναγκαίος χώρος και να καθοριστεί ο ακριβής χρόνος παράθεσης. 
 
                     β. Όµοια εξασφαλίζει από την αρµόδια Υπηρεσία Ασφαλείας, 
άδεια εισόδου του προσωπικού τους στις Μονάδες που εµπλέκονται, όπου και 
κάθε φορά αυτό απαιτείται για την παράδοση. 
 
           2. Οι προµηθευτές υποχρεούνται να  παραδώσουν τις µερίδες µέσα 
στο χρονικό όριο και µε τον τρόπο που 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 γίνει σύµφωνα 
µε την κείµενη νοµοθεσία περί δηµοσίων προµηθειών / παροχή υπηρεσιών και  
τους Ειδικούς Όρους (δειγµατοληψία, διενεργούµενοι έλεγχοι κτλ.), µε σύνταξη 
πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, παρουσία του 
προµηθευτή 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 
προµηθευτή. Οι εργαστηριακές εξετάσεις καθώς και το κόστος µεταφοράς των 
δειγµάτων στα αντίστοιχα εργαστήρια βαρύνουν τον προµηθευτή. 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 
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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 του 
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 προµηθευτή (ΦΕΚ 488/Β’/21-5-98, ΦΕΚ 161/Β’/14-2-02 και ΦΕΚ 
131/Β’/7-2-03). 
 

Άρθρο 17ο 

Κήρυξη Προµηθευτή ως Εκπτώτου – Κυρώσεις – Εξαιρέσεις 
 
         1. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν προσέλθει στην προθεσµία 
που του ορίστηκε, να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε 
δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του 
αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου οργάνου. 
 
         2. Με την ίδια διαδικασία ο προµηθευτής κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµά του που απορρέει απ’ αυτή, 
εφόσον δεν φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε το συµβατικό υλικό, στον 
συµβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία περί δηµοσίων προµηθειών / παροχή 
υπηρεσιών. 
 
         3. Στον προµηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, 
ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται κυρώσεις µε απόφαση του αρµόδιου 
Υπουργού ή του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, αφού πρώτα κληθεί για παροχή εξηγήσεων, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 του Π∆ 118/07. 
 
         4. Ο προµηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή 
ανάθεση ή την σύµβαση, όταν: 
 
                      α. Η σύµβαση δεν υπογράφτηκε ή τα συµβατικά είδη δεν 
φορτώθηκαν ή παραδόθηκαν ή αντικαταστάθηκαν µε ευθύνη του ∆ηµοσίου. 
 
                      β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, όπως σαφώς θα 
προσδιορισθούν στη σύµβαση και ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω: 
 

(1) Γενική ή µερική απεργία που συνεπάγεται τη διακοπή 
των εργασιών του προσωπικού της εταιρείας. 
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(2) Πυρκαγιά στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του 
προµηθευτή που να προκλήθηκε όχι από δική του ευθύνη. 

 
(3) Πληµµύρα. 

 
(4) Σεισµός. 

 
(5) Πόλεµος / Τροµοκρατική Ενέργεια. 

 
(6) ∆ιακοπή στην παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη 

στα  µηχανήµατα που βεβαιώνεται από αρµόδιους και εφόσον αυτή επιδρά στην 
εκτέλεση της σύµβασης από τον ίδιο τον προµηθευτή ή από προµηθευτή πρώτων 
υλών. 

(7) Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (διεθνούς 
δικτύου). 

 
(8) Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMPARGO). 

 
5. Σε περίπτωση που ο προµηθευτής δεν παραδώσει όλη την 

ποσότητα ή µέρος του υλικού που ανέλαβε να προµηθεύσει µέσα στις προθεσµίες 
που καθορίζονται από την παρούσα σύµβαση και δεν έχει υποβάλει έγκαιρα 
αίτηµα παράτασης ή σε περίπτωση απόρριψης όλης ή µέρους της ποσότητας του 
υλικού και µη αντικατάστασής της µέσα στις καθορισµένες προθεσµίες ή σε 
περίπτωση αθετήσεως οποιουδήποτε όρου της σύµβασης αυτής, κηρύσσεται  
ΕΚΠΤΩΤΟΣ µε απόφαση του αρµόδιου για τη διοίκηση φορέα οργάνου, ύστερα 
από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον 
ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων, κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος 
Συντάγµατος (άρθρο 34 του Π∆ 118/07). Η κήρυξη του προµηθευτή ως εκπτώτου 
έχει τις παρακάτω συνέπειες αθροιστικά ή διαζευκτικά:  
 
  α.  Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής 
εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση. 
 
          β.   Προµήθεια του υλικού σε βάρος του εκπτώτου προµηθευτή, 
είτε από τους υπόλοιπους προµηθευτές που είχαν λάβει µέρος στο διαγωνισµό, 
είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Π∆ 118/07. Κάθε άµεση ή έµµεση 
προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, 
καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου προµηθευτή. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται 
ακόµη και στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιείται νέα προµήθεια του υλικού, 
κατά τα παραπάνω οριζόµενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισµός του 
καταλογιζόµενου ποσού γίνεται µε βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση της 
Υπηρεσίας και µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
 
  γ.   Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του προµηθευτή από 
το σύνολο ή µέρος των προµηθειών των φορέων που αναφέρονται στο πεδίο 
εφαρµογής του Ν.2286/95. Ο αποκλεισµός σε οποιαδήποτε περίπτωση 
πραγµατοποιείται µόνο µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 
 
  δ.    Καταλογισµός στον προµηθευτή ποσού ίσου µε το 10% της 
αξίας του υλικού για το οποίο κηρύχθηκε έκπτωτος όταν του δόθηκε το δικαίωµα 
να παραδώσει το υλικό µέχρι την προηγούµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του 
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διαγωνισµού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση του δικαιώµατος αυτού. 
Στην περίπτωση αυτή έχουν εφαρµογή και τα αναφερόµενα στο άρθρο 32, παρ. 2 
και 3 του Π∆ 118/07. 
 
       ε.    Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε 
στον έκπτωτο από τη σύµβαση προµηθευτή, είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται 
να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε µε κατάπτωση της 
εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία 
λήψης της προκαταβολής από τον προµηθευτή µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της 
απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο 
επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της 
επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. Σε 
περίπτωση που η προµήθεια υλικού σε βάρος εκπτώτου προµηθευτή γίνεται µε 
τροποποίηση όρων ή τεχνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή 
της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον 
υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που 
τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών 
προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς καταλογισµό ποσό. 
 
 6. Με τηv απόφαση κήρυξης του προµηθευτού εκπτώτου από τη 
σύµβαση µπορεί vα του παρασχεθεί η δυνατότητα παράδοσης του συµβατικού 
είδους  µέχρι τηv πρoηγoύµεvη της ηµερoµηvίας διενέργειας τoυ διαγωvισµoύ πoυ 
γίνεται σε βάρος τoυ, πέραν της oπoίας oυδεµία παράδοση ή αντικατάσταση 
απoρριφθέvτoς είδους γίνεται δεκτή. 
 
 7. Ειδικότερα ως προς τα καθοριζόµενα στην παράγραφο 5β του 
άρθρου 34 του Π∆ 118/07, καθορίζεται ότι η καταβολή της διαφοράς του ποσού 
από τον έκπτωτο προµηθευτή στον τυχόν επόµενο προµηθευτή-µειοδότη, ώστε να 
είναι δυνατή η κάλυψη της προκύπτουσας διαφοράς τακτοποιείται όπως 
παρακάτω: 
 
      α.    Με την κατάθεση της διαφοράς στον Αριθµό Λογαριασµού του 
αρµόδιου ΚΤΣ που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και υπέρ της µερίδας της 
αναθέτουσας αρχής προκειµένου να αποπληρωθεί η διαφορά χωρίς να 
επιβαρυνθεί επιπλέον ο προϋπολογισµός του ΓΕΣ. 
 
      β. Σε περίπτωση άρνησης ή κωλυσιεργίας του εκπτώτου 
προµηθευτή να αποσταλεί έγγραφο στην ΑΣ∆ΥΣ προκειµένου να ακολουθηθεί η 
διαδικασία βεβαίωσης του εν λόγω ποσού ως δηµόσιου εσόδου. 
 

8. Σε περίπτωση παράδοσης εφοδίου το οποίο, υπό την επιφύλαξη των 
οριζόµενων στο άρθρο 3 του Π.∆. 118/07, παρουσιάζει παρεκκλίσεις από τους 
όρους της σύµβασης, χωρίς όµως να επηρεάζεται η καταλληλότητά της, είναι 
δυνατή η παραλαβή της, µε έκπτωση επί της συµβατικής τιµής, έπειτα από 
απόφαση του έχοντα την οικονοµική εξουσία, κατά τη διαδικασία του άρθρου 27 
του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/07).   
 
 9. Σε περίπτωση που τα είδη φορτωθούν - παραδοθούν ή 
αντικατασταθούν µετά τη λήξη του συµβατικού χρόνου, όπως διαµορφώθηκε µε 
τυχόν µετάθεση αυτού, και µέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 
ενδεχοµένως χορηγήθηκε, σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Π∆ 118/07 επιβάλλονται 
εις βάρος του προµηθευτή οι κατά περίπτωση κυρώσεις, κατά τη διαδικασία που 
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ορίζει το άρθρο 32 του Κ.Π.∆. (Π.∆. 118/07). Οι ρήτρες καθυστέρησης των 
παραδόσεων θα περιέχονται στη σύµβαση, θα επιβάλλονται µε απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου και θα 
παρακρατούνται από την επόµενη πληρωµή του προµηθευτή. Οι ρήτρες 
καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τµηµατικών προθεσµιών, αν δεν 
ανακληθούν βαρύνουν τον προµηθευτή επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης 
συνολικής προθεσµίας που έχουν επιβληθεί 
 
 10. Κατά την υλοποίηση της σύµβασης, εκτός από τις κυρώσεις που 
προβλέπονται στον Κανονισµό Προµηθειών ∆ηµοσίου, o προµηθευτής  ευθύνεται 
και για κάθε άµεση ή έµµεση ζηµία που τυχόν θα προκληθεί/προκύψει εις βάρος 
της Υπηρεσίας από την µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης.  
 
 11.  Επίσης ο προµηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος εφόσον πτωχεύσει, 
τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο 
σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων ή έχει  εκδοθεί 
τελεσίδικη απόφαση κατά του για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του 
επαγγέλµατός του. 
 
  12.  Για την επιβολή των ανωτέρω ποινικών ρητρών, η επιτροπή ελέγχου 
και παραλαβής, συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο. 
 
  13.  Η είσπραξη του προστίµου γίνεται, µε παρακράτηση από το λαβείν 
του εργολήπτη ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο εργολήπτης δεν καταθέσει 
το απαιτούµενο ποσό.           
 
  14.  Σε περίπτωση ένωσης προµηθευτών, το πρόστιµο επιβάλλεται 
αναλογικά σε όλα τα µέλη της ένωσης. 
 
  15. Σε περίπτωση διαφωνίας του προµηθευτού µε τις επιβληθείσες 
κυρώσεις, αυτός µπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 15 παρ. 5 του Π∆ 118/07. Επί της προσφυγής 
αποφασίζει ο έχων την οικονοµική εξουσία, ύστερα από γνωµοδότηση του 
αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται σύµφωνα µε 
τη διάταξη αυτή προσβολή µε άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή. 
 
   16.  Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στο Π.∆. 118/07, o 
προµηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζηµία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της 
Υπηρεσίας/∆ηµοσίου από την µη εκτέλεση ή την κακή εκτέλεση της σύµβασης.  
 
  17. Η Αναθέτουσα Αρχή  έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον 
προµηθευτή αν δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του 
υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύµβασης που θα υπογραφεί, χωρίς 
να καταβάλλει οποιαδήποτε αποζηµίωση, σύµφωνα µε το άρθρο 30 του 
Κανονισµού Προµηθειών. 
 
 18. Οι χρόνοι υπολογίζονται σε ηµερολογιακές ηµέρες, τα ποσά όπως 
προβλέπονται στη σύµβαση (µη συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) και οι προθεσµίες 
χωρίς µεταθέσεις. 
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 19. Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και µε τους ίδιους όρους 
επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τµηµατικών προθεσµιών, από 
υπαιτιότητα του προµηθευτή. 
 
 20. Σε περίπτωση έκπτωσης του προµηθευτή, η Αναθέτουσα Αρχή 
δικαιούται, κατά την κρίση της, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο των παραδοτέων, 
καταβάλλοντας το αναλογούν συµβατικό τίµηµα. 
 
 21. Για την απόρριψη παραδοτέων και την αντικατάσταση αυτών 
ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 28 του Κανονισµού Προµηθειών. 
 
 

Άρθρο 18ο 
Τρόπος Πληρωµής 

 
 1.  Είναι δυνατή η διάθεση προκαταβολής σε ποσοστό έως 15% επί του 
συνολικού συµβατικού τιµήµατος άνευ ΦΠΑ, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στην 
κείµενη νοµοθεσία περί προµηθειών / παροχών υπηρεσιών µε την προϋπόθεση 
ότι ο ανάδοχος (συµβαλλόµενος) έχει υπογράψει τη σχετική σύµβαση παροχής 
υπηρεσιών και έχει υποβάλει το σύνολο των αιτούµενων δικαιολογητικών 
κατακύρωσης. 
  
          2. Η πληρωµή των προµηθευτών θα γίνει µε ΤΧΕ, όπως επακριβώς 
καθορίζεται στους ειδικούς όρους του διαγωνισµού. 
 
          3. 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 στην 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 εντός του πρώτου 
δεκαηµέρου κάθε µήνα, τα σχετικά µε τις παρασχεθείσες υπηρεσίες του 
προηγουµένου µηνός, τιµολόγια και λοιπά δικαιολογητικά πληρωµής που τον 
αφορούν, στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής. 
 
 4. Οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον ΚΑΕ 0873 «Αµοιβές Νοµικών 
Προσώπων» και εντάσσονται στο Τακτικό Προϋπολογισµό Οικονοµικού έτους 
2016 του Ειδικού Φορέα 11-200. 
 
 5. Σε περίπτωση ένταξης του εν λόγου 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 ∆ιαχειριστή µε την προσκόµιση των απαραίτητων 
δικαιολογητικών της περιοχής του, µετά την οριστική, ποιοτική και ποσοτική 
παραλαβή τους, εφόσον υποβληθούν αρµοδίως τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά. 
 

6. 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. 
 



 

                                                                  ./. 

A -25 

          7. 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, αρκεί αυτό να αναφέρεται στους ειδικούς όρους της παρούσας. 
 
         8. 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 περάσουν 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 περάσουν 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»). 
 

9. 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 προµηθευτή (µη έγκαιρη υποβολή 
των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υλικών µε έκπτωση λόγω 
αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λ.π.). 
 

10. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των 
τιµολογίων, βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 
    

11. Ο προµηθευτής 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 
ενδικοφανούς προσφυγής κατά των πράξεων ή παραλείψεων της ∆ιοίκησης που 
αφορούν τη διαδικασία του διαγωνισµού έως και το στάδιο της έκδοσης 
κατακυρωτικής απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3886/10 (όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν.4055/12). 
 
          2. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης ή προσφυγής µε τηλεοµοιοτυπία 
(fax), από τους προµηθευτές, 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 προµηθευτές και ο προµηθευτής 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 προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 
 7. 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, 
∆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 
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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 απαιτηθεί 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 µας, την 
ηµέρα που θα υπογράφεται η Υπεύθυνη ∆ήλωση 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 
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 προµηθευτή σε τρίτους πλην του δικαιώµατος είσπραξης 
συµβατικού τιµήµατος, το οποίο µπορεί να εκχωρείται σε αναγνωρισµένο 
Χρηµατοπιστωτικό Ίδρυµα µετά από τεκµηριωµένο βάσει συµφωνητικού αίτηµα 
του προµηθευτή προς την αναθέτουσα Αρχή και σχετική απόφαση - έγκρισή της. 
Οι προµηθευτές, εφόσον επιθυµούν εκχώρηση των δικαιωµάτων και 
υποχρεώσεών τους σε τράπεζα, υποχρεούνται να το γνωστοποιούν στην 
Υπηρεσία µε την υποβολή της οικονοµικής προσφοράς τους. Προ της υπογραφής 
της σύµβασης οι προµηθευτές θα προσκοµίζουν στην Υπηρεσία το σχέδιο της 
σύµβασης εκχώρησης, προκειµένου να ελέγχεται από το Νοµικό Γραφείο της 
∆νσης. Το επίσηµο πλέον κείµενο θα αναγράφεται στο κείµενο της σύµβασης και 
θα αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
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           6. Κανένας υποψήφιος  προµηθευτής 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. 
 

 Ταξχος ∆ηµήτριος Καραµούζας 
Ακριβές Αντίγραφο Υποδιοικητής 

  
  

Λγός (ΥΝ) Μαρία Βραδέλη  
              4o ΕΓ/2  
           
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ  
 
«1»  Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής  
«2»  Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης  
«3»  Υπόδειγµα Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής  


