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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

(ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) 
 
 

ΑΡΘΡΟ 1Ο  
Αντικείµενο Προµήθειας 

 
1. Το αντικείµενο της παρούσας αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για 

την παροχή πλήρους διατροφής των αιτούντων άσυλο και ευάλωτων οµάδων 
πολιτών τρίτων χωρών στην Ανοιχτή ∆οµή Προσωρινής Φιλοξενίας στην περιοχή 
ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ (πλησίον χ. ΧΑΛΚΕΡΟΥ) όπως αναφέρεται και στο 
κύριο µέρος του εγγράφου. 
 
ΑΝΟΙΧΤΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
 

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ 
 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ (πλησίον χ. 
ΧΑΛΚΕΡΟΥ) 

µέχρι 400 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ µέχρι 400 

 
 

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

 
3. Τα ειδικά συσσίτια εκτιµώνται σε ποσοστό από 10% έως 20% του 

συνόλου των µερίδων της κάθε περιοχής και αναλύονται στις Προσθήκες του 
παρόντος. 
 

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

5. Βασικά Στοιχεία της ∆ιαδικασίας: 
 
  Οι διαδικασίες σύναψης σύµβασης θα γίνουν µε µέριµνα της XX  

ΤΘΜ/4ο ΕΓ και για τις ποσότητες που αναφέρονται στον Πίνακα του παρόντος 
άρθρου. 

 
 Ο παρακάτω πίνακας, καθορίζει τις βασικές διοικητικές λεπτοµέρειες 

της διαδικασίας µέχρι και την σύναψη της σύµβασης. 
 

 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ 
Φ.604/12/12240/Σ.852 
 

XX  ΤΘ ΜΕΡΑΡΧΙΑ 
«ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΙΠΠΙΚΟΥ - ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» 
4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ/2 
25 Απρ 16 
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

∆ιαδικασία επαναληπτικού ανοικτού 
δηµόσιου διαγωνισµού 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

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

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

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

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 27 10:00 Απριλίου 2016 

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Λέσχη Αξιωµατικών Φρουράς Καβάλας  

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

ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV 55520000-1 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ 
∆ΑΠΑΝΗ  

Εκτιµάται 70.440€ (Εξαρτάται από την 
παρεχόµενη από τον ανάδοχο τιµή και 
τον αριθµό των σιτιζοµένων ανά ηµέρα) 

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

ΠΟΣΟΤΗΤΑ µέχρι 400 άτοµα ηµερησίως 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  30 ηµερολογιακές ηµέρες 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ 
Ανοιχτές ∆οµές Προσωρινής Φιλοξενίας 
στην περιοχή ΝΕΑ ΚΑΡΒΑΛΗ 
ΚΑΒΑΛΑΣ (πλησίον χ. ΧΑΛΚΕΡΟΥ) 

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Γλώσσα σύνταξης των προσφορών η 
ελληνική.  

ΝΟΜΙΣΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ευρώ (€) 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ  
ΤΩΝ ΕΙ∆ΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

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

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ  (έντοκη) Μέχρι το  15% της συνολικής 
συµβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ 

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
(ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ) 

25 Απρ 16 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ  27 10:00 Απρ 16 
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ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  
ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

40 ηµέρες (τουλάχιστον) µέχρι 
ολοκληρώσεως συµβατικών 
υποχρεώσεων 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

28 Aπρ 16 

<< ∆ΙΑΙΡΕΤΟΤΗΤΑ >>  
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ο Πάροχος υπηρεσιών σίτισης 
υποχρεούται να υποβάλει προσφορά 
για το σύνολο των αιτούµενων 
(περιγραφόµενων), συσσιτίων. 
Η προµήθεια δεν είναι διαιρετή κατά 
είδος παρεχόµενων υπηρεσιών ανά 
εδαφική περιοχή. 

 
ΑΡΘΡΟ 2Ο  

Προαπαιτούµενα – Προσόντα Υποψήφιου Αναδόχου 
 

1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι στο φάκελο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» οφείλουν 
να υποβάλουν επιπρόσθετα των αναφεροµένων στους Γενικούς Όρους, στοιχεία 
που αφορούν: 

α. Τον τόπο εγκατάστασης της επιχείρησης παρασκευής των 
γευµάτων ο οποίος δύναται να υποστεί εξ αρχής από την Υπηρεσία υγειονοµικό 
έλεγχο.  

β. Την άδεια λειτουργίας για το σκοπό της παροχής σίτισης. 

γ. Την εξασφάλιση µεταφοράς των προϊόντων διατροφής, σύµφωνα 
µε τους ισχύουσες κανόνες υγιεινής των τροφίµων, όπως αυτοί καθορίζονται στο 
ΕΚ 852/04 και 853/04, τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και κάθε άλλη συναφή µε 
το αντικείµενο νοµολογία. 

δ. Την πιστοποίηση κατά ISO 22000/2005 και ISO 9001:2008 ή 
ισοδύναµα. 

ε. Την µεταφορά των προϊόντων συσσιτίων µε κατάλληλα οχήµατα ή 
λοιπά µέσα, τα οποία θα πρέπει να δηλωθούν και να διαθέτουν τις απαραίτητες 
άδειες, αντίγραφα των οποίων θα πρέπει να προσκοµισθούν. Οι οδηγοί αυτών 
πρέπει να είναι κάτοχοι των απαιτούµενων εγγράφων οδήγησης για τον ανάλογο 
τύπο οχήµατος / µέσου. 

στ. Κωδικό αριθµό έγκρισης αδείας λειτουργίας εγκατάστασης του 
ΕΦΕΤ, εφόσον απαιτείται από τον ΕΚ 852/2004. 

ζ. Λίστα όλων των συνεργαζόµενων µε αυτόν προµηθευτών. 

η. Υπεύθυνες δηλώσεις των συνεργαζόµενων µε αυτόν 
προµηθευτών του ότι µπορούν να τον εφοδιάζουν µε επαρκείς ποσότητες πρώτων 
υλών / υπηρεσιών για την υλοποίηση των καθοριζοµένων στην παρούσα, οι 
οποίοι οφείλουν να έχουν ανάλογες πιστοποιήσεις ποιότητας. 
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ΑΡΘΡΟ 3Ο  

Υποχρεώσεις Υποψήφιου Αναδόχου 
 

 1. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκοµίσει στο φάκελο 
«ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τα εξής στοιχεία : 
 
  α. Το προσωπικό (αριθµός, ειδικότητα, προϋπηρεσία, βάρδιες, ώρες 
παροχής υπηρεσιών) που θα απασχοληθεί µε τον παρεχόµενο έργο. 
 
  β. Τη µέθοδο παρασκευής, επόπτευσης και ελέγχου παρασκευής, 
µεταφοράς και παράδοσης του συσσιτίου. 
 
  γ. Τα µέτρα που θα λάβει για να εξασφαλίσει την ποιότητα των 
παρεχοµένων υπηρεσιών. 
 
  δ. ∆ήλωση εφεδρικής µονάδας εγκατάστασης η οποία θα 
ενεργοποιηθεί σε περίπτωση αδυναµίας παραγωγής ή συµπληρωµατικής 
παραγωγής της αρχικής µονάδας, η οποία πρέπει να ικανοποιεί τις ίδιες 
προϋποθέσεις µε την αρχική.  
 
 2. Στα παραπάνω οι κατ’ ελάχιστο προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούνται είναι οι εξής: 
 
  α. Η πιστή τήρηση του συνόλου των αγορανοµικών και για την 
ασφάλεια τροφίµων διατάξεων της Εθνικής και Κοινοτικής Νοµοθεσίας και 
ιδιαίτερα του ΚΤΠ και των ΕΚ 852/04 και ΕΚ 853/04. 

  β. Τα προϊόντα που θα χρησιµοποιούνται για την παραγωγή του 
συσσιτίου θα είναι σύµφωνα µε τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών.  

  γ. Τα σκεύη που θα χρησιµοποιούνται για την παρασκευή, µεταφορά 
και αποθήκευση θα εναρµονίζονται µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών. 

  δ. Οι µερίδες του συσσιτίου θα παρατίθενται στους δικαιούχους και 
θα διατίθενται σε σκεύη µιας χρήσεως, µε µέριµνα του αναδόχου. 

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

   (1) Γενικό Συσσίτιο ως Προσθήκη «1» του παρόντος. 

   (2) Συσσίτιο για βρέφη (0-6 µηνών) ως Προσθήκη «2» του 
παρόντος 

   (3) Συσσίτιο για βρέφη (6-12 µηνών) ως Προσθήκη «3» του 
παρόντος 

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

   (5) Συσσίτιο για διαβητικούς ως Προσθήκη «5» του παρόντος 
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   (6) Συσσίτιο για ευάλωτες οµάδες (έγκυοι, θηλάζουσες κτλ) ως 
Προσθήκη «6» του παρόντος 

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

  στ. Τα τρία (3) γεύµατα θα πρέπει να παρατίθενται από προσωπικό 
του αναδόχου  από 07:00 ως την 09:00 για το πρωινό, από 12:30 ως την 14:30 για 
το µεσηµεριανό και από 19:00 ως την 21:00 για το βραδινό και στην ενδεικνυόµενη 
για βρώση θερµοκρασία. Το σχετικό χρονοδιάγραµµα είναι ενδεικτικό και 
τροποποιείται µετά από σύµφωνη γνώµη του Αναδόχου και της Υπηρεσίας. 
 
 3. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει µε δικά του έξοδα να διαµορφώσει 
τους χώρους παράθεσης, να διαθέτει υλικά διανοµής φαγητού (ποτήρια, σκεύη, 
χαρτοπετσέτες κτλ.) καθώς και να τηρεί τους κανόνες υγιεινής. 
 

4. Αµέσως µετά την ολοκλήρωση της παράθεσης, µε µέριµνα του 
αναδόχου θα γίνεται αποκατάσταση του χώρου παράθεσης, αποκοµιδή των 
απορριµµάτων που σχετίζονται µε τις παρεχόµενες υπηρεσίες και γενική 
καθαριότητα – προετοιµασία για την επόµενη παράθεση συσσιτίου.  
 
 5. Μετά τη λήξη της σύµβασης, ο υποψήφιος ανάδοχος θα παραδίδει τους 
χώρους ως έχουν και θα έχει τη δυνατότητα να αποσύρει τις κατασκευές του και τα 
µηχανήµατα – έπιπλα ιδιοκτησίας του. 
 
 6. Η εξυπηρέτηση θα γίνεται µε σύστηµα αυτοεξυπηρέτησης (SELF 
SERVICE). 
 
 7. Ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να ορίσει υπεύθυνο Έργου και 
Αναπληρωµατικό ο οποίος πρέπει αφενός να επιβλέπει την ορθή λειτουργία, 
αφετέρου να έρχεται σε επαφή µε τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας για 
οποιοδήποτε πρόβληµα προκύψει. 
 
 8. Το προσωπικό του υποψήφιου ανάδοχου: 
 
  α. Θα φέρει διακριτική αµφίεση ή χαρακτηριστικό. 
 
  β. Θα έχει υποβληθεί στους προβλεπόµενους εµβολιασµούς και 
λοιπές εξετάσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. 
 
  γ. Θα είναι ευγενικό, ευπρεπούς εµφάνισης και θα δέχεται κάθε 
έλεγχο από τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας. 
 
  δ. Θα τελεί υπό τον έλεγχο και την ευθύνη του αναδόχου.  

 
ΑΡΘΡΟ 4Ο 

Ποιότητα Προσφεροµένων Ειδών – Έλεγχος 
 

 1. Ποιότητα προσφεροµένων ειδών: 
 
  α. Όλα τα προσφερόµενα είδη θα είναι σύµφωνα µε τον Κώδικα 
Τροφίµων και Ποτών. 
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  β. Με µέριµνα του υποψήφιου ανάδοχου πρέπει να εξασφαλίζονται 
οι προϋποθέσεις υγειονοµικής µεταφοράς και τοποθέτησης των ειδών (µεταφορά 
εντός καθαρών συσκευασιών, καθαριότητα και απολύµανση χώρων ευθύνης του). 
 
  γ. Η µεταφορά των ειδών θα γίνεται µε κατάλληλα οχήµατα / µέσα 
για το σκοπό αυτό, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στη παρ. 1γ και 1ε του άρθρου 2 
του παρόντος.  
 
  δ. Οι συσκευασίες των συσσιτίων θα εναρµονίζονται µε τις διατάξεις 
του άρθρου 21 του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών για την χρήση τους σε ζεστά και 
κρύα τρόφιµα έτσι ώστε να ευνοούν τη διατήρηση της θερµοκρασία τους και να 
εξασφαλίζουν την καταλληλότητα προς κατανάλωση. 
 
  ε. Επίσης η Υπηρεσία, κατά την κρίση της και µε την παρουσία του 
αναδόχου ή του αντιπροσώπου του, δύναται να λαµβάνει δείγµατα των προς 
κατανάλωση ειδών τα οποία θα προσκοµίζονται στο στρατιωτικό χηµείο ή σε 
αντίστοιχο χηµείο (όταν δεν υπάρχει στρατιωτικό), προς υποβολή τους στους 
παρακάτω ελέγχους: 
 
   (1) Μικροβιολογικό 
 
   (2) Χηµική ανάλυση 
 
   (3) Ιστολογική εξέταση 
 
  στ. Τα δείγµατα που θα λαµβάνονται θα είναι τρία (3) από κάθε είδος, 
και το κόστος τους θα βαρύνει τον ανάδοχο. Επίσης τον ανάδοχο θα βαρύνει και 
το κόστος των εξετάσεων / χηµικών αναλύσεων. 
 
  ζ. Τα αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών εξετάσεων, πρέπει να 
είναι απολύτως σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές των τροφίµων. 
 
 2. Έλεγχος κατά την διάρκεια υλοποίησης του έργου: 
 
  α. Ο ανάδοχος θα δέχεται οποιονδήποτε έλεγχο στα συσσίτια 
(βάρος, περιεκτικότητα, ποιοτικό έλεγχο, χηµικό έλεγχο), ο οποίος θα γίνεται από 
αρµόδια επιτροπή της Υπηρεσίας, παρουσία (κατά την κρίση της) υγειονοµικού 
προσωπικού, η οποία θα υποβάλλει εισηγήσεις – παρατηρήσεις προς τα αρµόδια 
όργανα της Υπηρεσίας. 
 
  β. Τα αρµόδια όργανα της Υπηρεσίας θα ελέγχουν την καθαριότητα 
των χώρων παρασκευής των µερίδων και παράθεσης. 
 
  γ. Ο έλεγχος αποσκοπεί στην ορθή λειτουργία των χώρων 
παρασκευής / παράθεσης (υγειονοµικός έλεγχος τροφίµων), στην ασφάλεια των 
χώρων και των εγκαταστάσεων. 
 
  δ. Η υπηρεσία δύναται να προβαίνει σε υγειονοµικό έλεγχο των 
εργαστηρίων – εγκαταστάσεων του ανάδοχου, ώστε να διαπιστώνεται η 
συµµόρφωσή του µε τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. 
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Άρθρο 5ο  

Παραγγελία – Παράδοση – Παραλαβή Μερίδων 
 

 1. Η παραγγελία των µερίδων, η ποσότητα των µερίδων, καθώς και 
τυχόν ειδικές οδηγίες για την παρασκευή τους, βάσει των προγραµµάτων των 
Προσθηκών του Παρόντος, θα δίνονται καθηµερινά εγγράφως µε φαξ ή µήνυµα 
ηλεκτρονικού ταχυδροµείου την προηγούµενη ηµέρα από την παράδοση, µέχρι 
την 11:00. Παραγγελία που θα δίνεται σε µικρότερο χρονικό διάστηµα, θα 
εκτελείται εφόσον υπάρχει η δυνατότητα από τον προµηθευτή να την εκτελέσει 
χωρίς να αποβεί σε βάρος της ποιότητας των παραγγελθέντων ειδών.  
 
 2. Επιπλέον ο ανάδοχος διατηρεί υποχρέωση δυνατότητας παράδοσης 
του πρωινού κάθε ηµέρας του γενικού συσσιτίου µε ετοιµότητα παράδοσης εντός 
µίας (1) ώρας.  
 
 3. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να εφοδιάζει επαρκώς το 
Κέντρο (χώρο παράθεσης συσσιτίου) και αναλόγως των αναγκών µε τα 
απαραίτητα σκεύη και αναλώσιµα (αλάτι, πιπέρι, χαρτοπετσέτες, ποτήρια κτλ). 
 
 4. Τα φαγητά πρέπει να παραδίδονται µέσα σε ισοθερµικά κουτιά 
µεταφοράς και να αφήνονται µέσα στα ισοθερµικά κουτιά µεταφοράς προκειµένου 
να διατηρούνται στην κατάλληλη θερµοκρασία. Τα ισοθερµικά κουτιά µεταφοράς 
πρέπει να είναι καθαρά µε ευθύνη της εταιρείας ώστε να εξασφαλίζονται οι 
προβλεπόµενες από την κείµενη νοµοθεσία συνθήκες υγιεινής. 
 

5. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος καλής εκτέλεσης του συνόλου των 
παρασχεθεισών υπηρεσιών, η επίβλεψη και η παραλαβή τους θα γίνεται από 
τριµελή επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, η οποία θα συγκροτηθεί 
ειδικά για το σκοπό αυτό. Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου 
θα παρακολουθεί διαρκώς τη χρησιµοποιούµενη µεθοδολογία αλλά και την όλη 
υλοποίηση των παρασχεθεισών υπηρεσιών και ιδιαίτερα αν η διαδικασία 
υλοποίησης είναι σύµφωνη µε τις τεχνικές προδιαγραφές και την προσφορά του 
παρέχοντος υπηρεσίες καθ’ όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας µέχρι και 
της τελικής διάθεσης, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς. 
 

6. Καθηµερινά θα συντάσσονται καταστάσεις παραληφθεισών µερίδων  
(πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής) που θα συνυπογράφονται από 
την αρµόδια επιτροπή της ανωτέρω παραγράφου, τον επικεφαλής του Κέντρου και 
τον Υπεύθυνο του έργου. 

 
7. Σε περίπτωση που οι παραγγελθείσες  µερίδες δεν καταναλωθούν 

εντός της ηµέρας ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να τις παραλάβει και να τις 
διατηρήσει µε ασφαλή και υγιεινό τρόπο σε χώρο ευθύνης του. Οι σχετικές µερίδες 
θα αφαιρούνται από την παραγγελία της εποµένης ηµέρας ανεξαρτήτως του 
προβλεπόµενου προγράµµατος. 

 
8. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε συµµόρφωση προς τις υποδείξεις της 

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

 



 

                                                                  ./. 

B -8

9. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος καθυστερήσει να παραδώσει τα 
φαγητά (έως +60 λεπτά της ώρα χωρίς να συντρέχουν λόγοι «ανωτέρας βίας») ή 
παραλείψει να φέρει ορισµένα από εκείνα που του παραγγέλθηκαν (όπως 
προσδιορίζονται στις Προσθήκες του παρόντος) ή δεν τα παραδώσει καθόλου, 
τότε η Υπηρεσία θα αγοράσει τα είδη αυτά ή αντίστοιχα προϊόντα από το ελεύθερο 
εµπόριο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής 
απορρίψει τα προσφερόµενα είδη και ο ανάδοχος δεν τα αντικαταστήσει σε 
ταχθείσα προθεσµία εντός ώρας το αργότερο, παραιτούµενος ρητώς από κάθε 
δικαίωµα. 

 
10. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις της παραγράφου 9 το συνολικό 

κόστος αγοράς εκ του ελευθέρου εµπορίου, καθώς και οποιαδήποτε άλλη 
πρόσθετη δαπάνη που θα προκύψει από την αιτία αυτή, βαρύνουν τον ανάδοχο 
και καταλογίζονται σε βάρος αυτού µετά από έκδοση  σχετικής απόφασης 
σύµφωνα µε τα ισχύοντα. 

 
11. Μετά το πέρας της διανοµής των γευµάτων, ο ανάδοχος 

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

 
12. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει τη δυνατότητα απόκρισης και 

αντιµετώπισης οποιουδήποτε προβλήµατος δικής του υπαιτιότητας παρουσιαστεί 
κατά τη διανοµή των γευµάτων µέσα σε χρονικό περιθώριο το αργότερο µίας (1) 
ώρας. 

 
Άρθρο 6ο  

Τεχνική Προσφορά 
 

         1.     Οι προµηθευτές υποχρεούνται στην τεχνική προσφορά τους να: 
 
                  α. ∆ηλώσουν ότι, αποδέχονται όλους τους όρους των Τεχνικών 
Προδιαγραφών της Υπηρεσίας όπως αναλύονται στους Ειδικούς Όρους ΡΗΤΑ και 
ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ, καθώς και τους Γενικούς Όρους της διαδικασίας.  
                            
                  β.   Καταθέσουν τα έντυπα, πιστοποιητικά και υπεύθυνες δηλώσεις 
που αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους των Γενικών και Ειδικών Όρων 
και οπωσδήποτε: 
 
                       (1)    Υπεύθυνη δήλωση ότι η παραγωγική διαδικασία είναι 
σύµφωνη µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία  σε ότι αφορά την εφαρµογή των 
κανόνων υγιεινής. 
 
                          (2)       Υπεύθυνη δήλωση ότι για την παραγωγή των συσσιτίων 
δεν χρησιµοποιήθηκε διαδικασία που απαγορεύεται από την εθνική και κοινοτική 
νοµοθεσία. 
                   
                       (3)     Υπεύθυνη δήλωση ότι η επιχείρηση παραγωγής των 
συσσιτίων (κύρια και τυχόν δευτερεύουσα) διαθέτει άδεια λειτουργίας καθώς και 
ότι έχει αναπτύξει και εφαρµόζει σύστηµα HACCP, σύµφωνα µε  την ισχύουσα 
νοµοθεσία. 
 

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

(5)        Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής επιθεώρησης των 
εγκαταστάσεών του από αρµόδια επιτροπή της στρατιωτικής υπηρεσίας. 
 
     (6) Υπεύθυνη δήλωση, για το χρόνο ισχύος της 
προσφοράς του, η ελάχιστη ισχύς της οποίας καθορίζεται στη διακήρυξη. 
 
     (7) Τα δικαιολογητικά της παρ 1 των άρθρων 2 και 3 του 
παρόντος Παραρτήµατος.  
                         
 2.   Επισηµαίνεται ιδιαιτέρως η προσοχή των προµηθευτών στο ότι, όλοι οι 
παράγραφοι των Γενικών και Ειδικών Όρων θεωρούνται ‘’ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΌΡΟΙ’’ 
και η µη τήρηση αυτών συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς.      
 

ΑΡΘΡΟ 7Ο  
Χρόνος Ισχύος Προσφορών 

 
 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών καθορίζεται σε σαράντα (40) 
ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής 
ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Λοιπά 
όπως καθορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία.  

 
ΑΡΘΡΟ 8ο  

Αυξοµείωση Ποσοτήτων 
 

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

Κρατήσεις-Έξοδα 
 
 1. Οι προµηθευτές επιβαρύνονται µε κρατήσεις 4,1996%, οι οποίες 

αναλύονται όπως παρακάτω: 

                α.   Υπέρ Μετοχικού Ταµείου Στρατού (ΜΤΣ)           4,00% 
 
                β.   Υπέρ Χαρτοσήµου                                           0,083% 
 
                γ.    Υπέρ ΟΓΑ/Χαρτοσήµου                                  0,0166% 
 
                δ.   Υπέρ  Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.                                             0,10% 
 
         2.   Επίσης, οι προµηθευτές επιβαρύνονται µε:  
 
               α.  Μεταφορικά, ζυγιστικά, εκφορτωτικά, δασµούς και λοιπά έξοδα, όπως 
αυτά καθορίζονται στις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας, µέχρι 
την οριστική παράδοση τους στις αποθήκες της Μονάδας παραλαβής. 
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               β.  Κρατήσεις και εισφορές υπέρ διαφόρων Ασφαλιστικών Ταµείων κτλ. 
 
         3. Λοιπά, όπως καθορίζονται στο άρθρο 14 των γενικών όρων του 
διαγωνισµού. 
 

ΑΡΘΡΟ 10Ο  
Παραλαβή Συµβατικών Υλικών  

 
 Ο έλεγχος της ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής θα γίνει από την αρµόδια 
επιτροπή της Υπηρεσίας, στις εγκαταστάσεις παράθεσης, σύµφωνα µε τους 
Γενικούς και Ειδικούς όρους, παρουσία του νόµιµου εκπροσώπου του 
προµηθευτή. Τα έξοδα βαρύνουν τον προµηθευτή. 

 
ΑΡΘΡΟ 11Ο  

Οικονοµική Προσφορά 
 

1. Ο σφραγισµένος Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» πρέπει 
να περιλαµβάνει υποχρεωτικά συµπληρωµένο και υπογεγραµµένο - επί ποινή 
αποκλεισµού - τον πίνακα όπως αυτός περιγράφεται στο παρόν άρθρο. 

 
2. Η «Οικονοµική Προσφορά» η οποία θα περιλαµβάνει υποχρεωτικά 

συµπληρωµένο - επί ποινή αποκλεισµού - τον πίνακα για τον οποίο υποβάλλει 
προσφορά ο υποψήφιος Ανάδοχος, όπως αυτός περιγράφεται στο κάτωθι 
Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς: 
 
 Ι. Τιµή ανά ηµερήσια ατοµική µερίδα σίτισης µε ανάλυση χωριστά του του 
είδους γεύµατος, σε ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων 
και κάθε είδους δαπανών. 
 
 ΙΙ. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής. (Σε περίπτωση που 
αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). 
 
 Στη σφραγισµένη οικονοµική του προσφορά ο Προσφέρων θα πρέπει να 
περιλαµβάνει τον πίνακα οικονοµικής προσφοράς συµπληρωµένο και 
υπογεγραµµένο. 
 
 Μειοδότης θα αναδειχθεί εκείνος µε την χαµηλότερη προσφερόµενη τιµή 
(ΠΤ) ηµερήσια ατοµική µερίδα (πλήρους σίτισης και ειδικών συσσιτίων), σύµφωνα 
µε τον τύπου που ακολουθεί και µε την προϋπόθεση ότι η προσφερόµενη παροχή 
υπηρεσιών, καλύπτει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τους Γενικούς (Άρθρο 7ο) και Ειδικούς 
Όρους. 
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3. Πίνακας Οικονοµικής Προσφοράς (Υποχρεωτικό Υπόδειγµα) 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ 
ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΤΙΜΗ 

ΜΕΡΙ∆ΟΣ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΜΕΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡ 

1 Γενικό (ΤΑ)      
2 Βρέφη (0-6 

µηνών) (ΤΒο) 
     

3 Βρέφη (6-12 
µηνών) (ΤΒ1) 

     

4 Παιδιά (1-12 
ετών) (ΤΠ) 

     

5 ∆ιαβητικοί (Τ∆)      
6 Ευάλωτες 

οµάδες (ΤΕ) 
     

 
ΑΡΘΡΟ 12Ο  

∆ιαδικασία ∆ιαγωνισµού 
 

1. Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί δηµοσίων συµβάσεων 
 
2. Οι προσφορές ανοίγονται την ηµέρα του διαγωνισµού, σύµφωνα µε 

την εξής σειρά, ήτοι: 
 

  α. Έλεγχος δικαιολογητικών.  
 
β. Έλεγχος τεχνικής προσφοράς. 
 
γ. Έλεγχος οικονοµικής προσφοράς .  

 
3. Η κατακύρωση ως επιβεβαίωση του αποτελέσµατος του 

διαγωνισµού, δεσµεύει τον µειοδότη για υπογραφή της σύµβασης εντός 
προκαθορισµένης από την κείµενη νοµοθεσία προθεσµίας µε την προσκόµιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που απαιτούνται και αναφέρονται λεπτοµερώς 
στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της παρούσης διαδικασίας.  

 
4. Στη συνέχεια η Επιτροπή διαβιβάζει αρµοδίως την εισήγησή της µε 

το Πρακτικό της και συνηµµένα τα δικαιολογητικά του µειοδότη. 
 

5. Ο ∆κτης του Σχηµατισµού εκδίδει κατακυρωτική απόφαση και καλεί 
το µειοδότη προς υπογραφή της σχετικής σύµβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 13Ο  
Λοιπές Υποχρεώσεις Αναδόχου 

          
 1. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση εφαρµογής της παρακάτω 
διαδικασίας σε ότι αφορά την παραγωγή – µεταφορά – παράθεση γεύµατος : 
 
  α.  Παραγωγή 
 
  (1) Παρασκευή γεύµατος. 
   (2) Συσκευασία ανά µερίδα. 
   (3) Κατάψυξη - Αποθήκευση γεύµατος. 
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  β.  Μεταφορά 
 
  γ .  Προετοιµασία ∆ιανοµής – Αναθέρµανση Συσσιτίου – 
∆ιανοµή / Παράθεση 
 
  δ.  Αποκατάσταση Χώρου Προετοιµασίας - Παράθεσης 
 
 2.  Οι εγκαταστάσεις και τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν 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. 
 
   (3)  Τα συσκευασµένα γεύµατα (σε ατοµικές συσκευασίες 
CPET ειδικές για τρόφιµα) θα είναι σε χαρτοκιβώτια και σε παλέτες ανά είδος / 
κωδικό για ευκολότερο έλεγχο και κατανοµή. 
 
   (4)  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 παραδίδεται καθηµερινά, ζεστό στα σηµεία 
κατανάλωσης απευθείας στο προσωπικό µε ευθύνη του αναδόχου. 
 
   (3) Προ της έναρξης παράθεσης διενεργείται 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. 
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 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 τη 
συλλογή των σκευών και των µέσων που τυχόν διαθέτει και πλήρη αποκατάσταση 
του χώρου. 
 

ΑΡΘΡΟ 14Ο  
Λοιποί Όροι 

          
        1. Σε περίπτωση αδυναµίας εκτέλεσης ορισµένων ελέγχων, από το ΧΗΣ, 
γίνονται δεκτά τα αποτελέσµατα των µετρήσεων που αναγράφονται στο 
πιστοποιητικό του εργοστασίου κατασκευής αυτών. Στην περίπτωση αυτή, οι τιµές 
θα αναγράφονται στο ∆ελτίο του ΧΗΣ µε την ένδειξη ότι ελήφθησαν από το 
πιστοποιητικό του κατασκευαστή. 
 
        2.     Σε περίπτωση που το ΧΗΣ ή τα κτηνιατρικά στρατιωτικά εργαστήρια δεν 
έχουν την δυνατότητα ελέγχου σε κάποια χαρακτηριστικά, τα δείγµατα 
αποστέλλονται στο ΓΧΚ ή άλλο κατάλληλο εργαστήριο του δηµόσιου φορέα. 
 
        3.  Τα δείγµατα που λαµβάνονται βαρύνουν τον προµηθευτή, που 
υποχρεώνεται σε άµεση αναπλήρωση ή µείωση της αντίστοιχης ποσότητας από 
αυτή που παραδόθηκε τελικά. 
                
       4.   Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί 
δηµοσίων συµβάσεων. 
 

 Ταξχος ∆ηµήτριος Καραµούζας 
Ακριβές Αντίγραφο Υποδιοικητής 

  
  

Λγός (ΥΝ) Μαρία Βραδέλη  
              4o ΕΓ/2  
 
 
ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ   
 
«1» Γενικό Συσσίτιο 
«2» Συσσίτιο για Βρέφη (0-6 µηνών) 
«3» Συσσίτιο για Βρέφη (6-12 µηνών) 
«4» Συσσίτιο για Παιδιά (1 ως 12 ετών)   
«5» Συσσίτιο για ∆ιαβητικούς 
«6» Συσσίτιο για Ευάλωτες Οµάδες (Για Όλες τις Ηµέρες)  


