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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Με το παρόν Τεύχος Διακήρυξης το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προτίθεται να προβεί 
στην επιλογή Αναδόχου/-ων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών παρασκευής, μεταφοράς και 
διανομής γευμάτων σε δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί 
διεθνή προστασία, του Παραρτήματος XIV, Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 553200009 – Υπηρεσίες παροχής γευμάτων, 55321000-6 - Υπηρεσίες 
προετοιμασίας γευμάτων, 55322000-3 - Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων, 55521200-0 Υπηρεσίες 
παράδοσης γευμάτων. 

Η ολοκλήρωση αυτής της κλειστής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο 
τετραετούς διάρκειας με τρεις (3) οικονομικούς φορείς, ανά τμήμα, κατά σειρά μειοδοσίας, σύμφωνα 
με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής, και 
εφόσον υπάρχει επαρκής αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής 
της παρ. 2.2. της παρούσας και υποβάλλουν παραδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στους 
όρους, απαιτήσεις και προδιαγραφές της παρούσας, είτε για το σύνολο του αντικειμένου της 
παρούσας είτε για ένα ή περισσότερα τμήματα αυτής. Σε περίπτωση ανάδειξης μικρότερου αριθμού 
οικονομικών φορέων, (ενός ή δύο), συνάπτεται  Συμφωνία – Πλαίσιο με τον/τους ως άνω 
οικονομικούς φορείς, , ανά τμήμα ή για το σύνολο των τμημάτων  Η διάρκεια της Συμφωνίας – 
Πλαίσιο ορίζεται σε σαράντα οκτώ (48) μήνες από την υπογραφή της. Συμφωνίας-Πλαίσιο.Η παρούσα 
Συμφωνία-Πλαίσιο υποδιαιρείται σε έξι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1: «Βόρεια Ελλάδα», εκτιμώμενος αριθμός σιτιζομένων 12.000 
ΤΜΗΜΑ 2: «Νότια Ελλάδα» εκτιμώμενος αριθμός σιτιζομένων 12.000, 
ΤΜΗΜΑ 3: «Λέσβος» εκτιμώμενος αριθμός σιτιζομένων 6.000 
ΤΜΗΜΑ 4: «Χίος» εκτιμώμενος αριθμός σιτιζομένων 3.000 
ΤΜΗΜΑ 5: «Σάμος» εκτιμώμενος αριθμός σιτιζομένων 3.000 
ΤΜΗΜΑ 6: «Λοιπά Νησιά» εκτιμώμενος αριθμός σιτιζομένων 5.000 
Προσφορές υποβάλλονται από κάθε οικονομικό φορέα που επιθυμεί να συμμετέχει για ένα, 
περισσότερα ή όλα τα τμήματα. 

Η συνολική Εκτιμώμενη αξία των Τμημάτων της Συμφωνίας – Πλαίσιο ανά έτος ανέρχεται 
σε εκατόν δύο εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα εννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ 
102.959.200€, (πλέον του ανά τόπο παροχής της υπηρεσίας αναλογούντος ποσοστού 
Φ.Π.Α.), με δικαίωμα προαίρεσης της αναθέτουσας αρχής έως 100% της συνολικής εκτιμώμενης 
αξίας του αντίστοιχου Τμήματος, όπου και όταν αυτό ήθελε κριθεί αναγκαίο από την αναθέτουσα 
αρχή. 

Η διαδικασία διέπεται από τις διατάξεις του Τμήματος IV «Ειδικά Καθεστώτα Συμβάσεων», Ενότητα 
1, «Κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες», άρθρων 107 έως 109Α του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) και τις 
ειδικότερες διατάξεις που καθορίζουν τους εφαρμοστέους κανόνες που προβλέπονται στην παρούσα 
και στα έγγραφα της σύμβασης, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 28, 39, παρ 1, 2, 3, 4, 5α, 9 
και 84 του ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής για το ημερήσιο γεύμα 
του προγράμματος «Γενικού Συσσιτίου Ενηλίκων».  

Η διαδικασία διέπεται και α) από τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας και της αποτροπής καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων» (ΦΕΚ Α 30/14.2.2005), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 
279/10.11.2005) και ισχύει και β) του Π.Δ. 82/96 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών ελληνικών 
εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων και προμηθειών του Δημοσίου και των 
νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» και γ) από τις διατάξεις που αναφέρονται 
παρακάτω. 

Η διαδικασία ανάθεσης διενεργείται σε δύο Φάσεις: 
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Στην Α’ Φάση – Προεπιλογή Υποψηφίων, ζητείται από τους υποψηφίους να υποβάλουν το 
Φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», όπως αναλύονται κατωτέρω στην παράγραφο 2.4.3 της 
παρούσας. 

Με την ολοκλήρωση της Α’ Φάσης, οι υποψήφιοι που πληρούν τα κριτήρια, θα κληθούν να 
συμμετάσχουν στη Β’ Φάση της διαδικασίας. 

Στη Β’ Φάση οι υποψήφιοι που θα προεπιλεγούν, οφείλουν να υποβάλουν: 

➢ Α΄ Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά, στην οποία θα περιλαμβάνονται 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και θα περιγράφεται η λύση που προτείνουν η οποία θα πρέπει 
υποχρεωτικά και επί ποινή απόρριψης να καλύπτει το σύνολο των δια της παρούσας 
ζητούμενων λειτουργικών και τεχνικών προδιαγραφών και των επί μέρους προϊόντων και 
υπηρεσιών που θα παρέχονται στο πλαίσιο αυτό. 

➢ Β΄ Οικονομική προσφορά 

Η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής στην Α’ Φάση του διαγωνισμού ανέρχεται σε 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την 12η Φεβρουαρίου 2021 και με αριθμό δημοσίευσης 2021/S 
033-082715, ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ένωσης, της 
προκήρυξης της Συμφωνίας–Πλαίσιο, κατ’ άρθρο 109 Α, παρ. 2, α.ββ του ν. 4412/2016.  

Οι αιτήσεις συμμετοχής στην Α΄ Φάση θα πρέπει να κατατεθούν έως την 27η Φεβρουαρίου 2021 
και ώρα 15:00 μ.μ. 

Οι αιτήσεις συμμετοχής που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι 
εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Αναθέτουσα Αρχή που διενεργεί το διαγωνισμό.  

Εφόσον από τους οικονομικούς φορείς ζητηθούν το αργότερο έως και οκτώ (8) ημέρες πριν από την 
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα 
έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες, πριν από την 
ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής. Αιτήματα παροχής 
διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται. 

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών των οικονομικών φορέων που έχουν προεπιλεγεί για την 
υποβολή προσφοράς στη Β΄ Φάση ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία 
αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς τους προεπιλεγέντες, κατ’ άρθρο 109 Α, 
παρ. 2, α.ββ του ν. 4412/2016. 

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τους όρους του παρόντος Τεύχους Διακήρυξης. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ   

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Θηβών 196-198 

Πόλη Άγιος Ιωάννης Ρέντης – Νίκαια 

Ταχυδρομικός Κωδικός 18233 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS NUTS EL 3, EL 5, EL 6 EL 30, EL 41, EL 42, 
EL43 

Τηλέφωνο 213 212 8250 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  a.lambrou@migration.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Αθανάσιος Λάμπρου 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.migration.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, αποτελεί Κεντρική Κυβερνητική 
Αρχή και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση.  
 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η εφαρμογή της ενωσιακής και διεθνούς 
νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων σχετικά με τα θέματα μετανάστευσης, παροχής διεθνούς 
προστασίας και υποδοχής αιτούντων διεθνούς προστασίας, η ευθύνη συντονισμού όλων των 
συναρμοδίων υπηρεσιών της χώρας σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο για την ταχεία και 
ομοιόμορφη εφαρμογή της, ο προγραμματισμός, ο σχεδιασμός και ο συντονισμός των δράσεων των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών, η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την εφαρμογή της εθνικής 
πολιτικής για την μετανάστευση, για τη χορήγηση ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας 
και η παροχή προστασίας των αιτούντων και των ατόμων που διαπιστωμένα χρήζουν διεθνούς 
προστασίας, δηλαδή αναγνωρισμένων προσφύγων, δικαιούχων επικουρικής προστασίας και 
δικαιούχων ανθρωπιστικού καθεστώτος.  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr  

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τη διεύθυνση 
https://migration.gov.gr/press/prokiryxeis/ 
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στη συμφωνία-πλαίσιο 
θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 107 έως 109Α του ν. 4412/2016 και τις 
ειδικότερες διατάξεις που καθορίζουν τους εφαρμοστέους κανόνες που προβλέπονται στην παρούσα 
και στα έγγραφα της σύμβασης, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 28, 39 και 84 του Ν. 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Χρηματοδότηση της συμφωνίας-πλαίσιο  

Η χρηματοδότηση του έργου θα καλυφθεί με πόρους από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 
Ένταξης, από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφαλείας, από τους Μηχανισμούς Έκτακτης Στήριξης των 
ανωτέρω ταμείων, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), από τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό ή άλλους χρηματοδοτικούς πόρους. Η χρηματοδότηση θα εξειδικεύεται κάθε φορά 
πριν τη σύναψη της εκάστοτε εκτελεστικής σύμβασης. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-

πλαίσιο 

1.3.1 Αντικείμενο της Συμφωνίας-Πλαίσιο   

Αντικείμενο της Συμφωνίας-Πλαίσιο είναι η παροχή υπηρεσιών παρασκευής, μεταφοράς και διανομής 
γευμάτων σε δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή 
προστασία, του Παραρτήματος XIV, Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, που θα διεξαχθεί 
σύμφωνα: (α) με τις διατάξεις του Τμήματος IV «Ειδικά Καθεστώτα Συμβάσεων», Ενότητα 1, 
«Κοινωνικές και άλλες υπηρεσίες», άρθρων 107 έως 109Α του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147) και (β) τις 
ειδικότερες διατάξεις που καθορίζουν τους εφαρμοστέους κανόνες που προβλέπονται στην παρούσα 
και στα έγγραφα της σύμβασης, κατ’ ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 28, 39 και 84 του ίδιου νόμου, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 55320000-9 - Υπηρεσίες παροχής γευμάτων, 55321000-6 - Υπηρεσίες 
προετοιμασίας γευμάτων, 55322000-3 - Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων, 55521200-0 Υπηρεσίες 
παράδοσης γευμάτων. 

1.3.2  Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων  

Η ολοκλήρωση αυτής της  διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο με τρεις (3) 
οικονομικούς φορείς, ανά τμήμα, κατά σειρά μειοδοσίας, σύμφωνα με το κριτήριο της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής, και εφόσον υπάρχει επαρκής 
αριθμός οικονομικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής παρ. 2.2. της παρούσας 
και υποβάλλουν παραδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στους όρους, απαιτήσεις και 
προδιαγραφές της παρούσας, είτε για το σύνολο του αντικειμένου της παρούσας είτε για ένα ή 
περισσότερα τμήματα αυτής. Σε περίπτωση ανάδειξης μικρότερου αριθμού οικονομικών φορέων 
(ενός ή δύο), συνάπτεται  Συμφωνία – Πλαίσιο με τον/τους ως άνω οικονομικούς φορείς, ανά τμήμα 
ή για το σύνολο των τμημάτων . 

1.3.3 Τμήματα Συμφωνίας – Πλαίσιο 

Η παρούσα συμφωνία-πλαίσιο υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1: «Βόρεια Ελλάδα», εκτιμώμενος ενδεικτικά αριθμός σιτιζομένων 12.000 
ΤΜΗΜΑ 2: «Νότια Ελλάδα» εκτιμώμενος ενδεικτικά αριθμός σιτιζομένων 12.000, 
ΤΜΗΜΑ 3: «Λέσβος» εκτιμώμενος ενδεικτικά αριθμός σιτιζομένων 6.000 
ΤΜΗΜΑ 4: «Χίος» εκτιμώμενος ενδεικτικά αριθμός σιτιζομένων 3.000 
ΤΜΗΜΑ 5: «Σάμος» εκτιμώμενος ενδεικτικά αριθμός σιτιζομένων 3.000 
ΤΜΗΜΑ 6: «Λοιπά Νησιά» εκτιμώμενος ενδεικτικά αριθμός σιτιζομένων 5.000 

http://www.cpv.enem.pl/el/55321000-6
http://www.cpv.enem.pl/el/55321000-6
http://www.cpv.enem.pl/el/55322000-3
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Προσφορές υποβάλλονται από κάθε οικονομικό φορέα που επιθυμεί να συμμετέχει για ένα ή 
περισσότερα τμήματα ή και για το σύνολο των τμημάτων.  

1.3.4  Εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο  
Η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται ανά έτος στο ποσό των εκατόν δύο 
εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων διακοσίων ευρώ (102.959.200€) μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για όλα τα τμήματα, όπως αναλύεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας. 
Ο ΦΠΑ προσδιορίζεται και επιβάλλεται ανάλογα με τον τόπο παροχής υπηρεσιών. 

Η μέγιστη εκτιμώμενη αξία του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπεται να συναφθούν για όλα 
τα Τμήματα κατά τη διάρκεια της Συμφωνίας – Πλαίσιο ανέρχεται στο ποσό των οκτακοσίων είκοσι 
τριών εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (823.673.600,00€), (μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μετά από δυνητική άσκηση μονομερούς διαπλαστικού δικαιώματος 
προαίρεσης για την αύξηση έως 100% της εκτιμώμενης αξίας και του φυσικού αντικειμένου της 
σύμβασης, δυνάμενο να ασκηθεί ανά Τμήμα 1, 2, 3, 4, 5, 6, μαζί ή και χωριστά, όπου και όταν αυτό 
ήθελε κριθεί αναγκαίο, με μία ή περισσότερες αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής, για την 
αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν από την ασταθή ροή των προσφύγων/μεταναστών, την 
ανάγκη της συνέχειας της διαθεσιμότητας και της πληρότητας των κοινωνικών υπηρεσιών που θα 
παρασχεθούν σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4412/16, καθώς επίσης και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των σχετικών υπηρεσιών (αδυναμία ακριβούς πρόβλεψης αριθμού σιτιζομένων. Το 
δικαιώμα προαίρεσης ασκείται με μόνη τη δήλωση της αναθέτουσας αρχής προς τον/τους 
ανάδοχο/αναδόχους προ της λήξης της διάρκειας της Συμφωνίας – Πλαίσιο, για το αντίστοιχο Τμήμα. 
Η εκτιμώμενη αξία ανά έτος είναι ενδεικτική και μη δεσμευτική και προέκυψε αντικειμενικά μετά τη 
λήψη υπόψη των ιστορικών στοιχείων αφίξεων πολιτών τρίτων κρατών ή ανιθαγενών, τα οποία 
τυγχάνουν μεταβαλλόμενα και δεν είναι δυνατή η ακριβής πρόβλεψη. Προέκυψε, επίσης, κατόπιν 
αντικειμενικής αξιολόγησης – εκτίμησης του κόστους ημερήσιας μερίδας που ανέρχεται στα 6,88€ 
μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. λαμβάνοντας υπ’ όψη την υπ' αριθ. 2/30866/0022/01 (ΦΕΚ 1022 
B΄ 2001) Κοινή Υπουργική Απόφαση "Καθορισμός ημερήσιας, κατ' άτομο, δαπάνης τροφοδοσίας 
προσώπων που τελούν υπό νόμιμο περιορισμό" και με βάση τα ιστορικά στοιχεία προηγούμενων 
διαγωνιστικών διαδικασιών, της ποιοτικής και ποσοτικής αναβάθμισης του διαιτολογίου, της 
συμμόρφωσης προς την Οδηγία 2019/904 (ΕΕ) (Ν. 4736/2020 (ΦΕΚ 200/Α΄) σχετικά με τη μείωση 
των επιπτώσεων χρήσης πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον, και του κόστους των Δελτίων 
Πιστοποίησης Τιμών της Περιφέρειας Αττικής. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι απαιτήσεις παροχής 
τριών (3) γευμάτων (πρωινό, μεσημεριανό, βραδυνό), συσκευασίας, επισημάνσεων επί των 
συσκευασιών, συνοδευτικών μπαχαρικών / καρυκευμάτων και όλων των συναφών εξόδων του 
αντικειμένου της παρούσας, ήτοι ενδεικτικά των μεταφορικών, ζυγιστικών, εκφορτωτικών, 
σκευών/παρελκοµένων και λοιπών εξόδων μέχρι την τελική παράδοση στους δικαιούχους, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών διανομής / παράθεσης και προετοιμασίας / αποκατάστασης 
χώρου παράθεσης.  

Η αξία των επιμέρους συμβάσεων που θα κληθεί/ούν να υπογράψει/ουν ο/οι οικονομικός/οί 
φορέας/είς στο πλαίσιο της συμφωνίας-πλαίσιο με την αναθέτουσα αρχή («εκτελεστικές συμβάσεις») 
θα ορίζεται ρητώς στην πρόσκληση υπογραφής των επιμέρους εκτελεστικών συμβάσεων προς τους 
συμβαλλόμενους στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικούς φορείς.   

1.3.5  Διάρκεια συμφωνίας-πλαίσιο  
Η διάρκεια της Συμφωνίας–Πλαίσιο ορίζεται στα τέσσερα (4) έτη, ήτοι σαράντα οκτώ (48) μήνες από 
την υπογραφή αυτής.  

Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας 
της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο 
λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας-πλαίσιο δίδεται στα 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Ι και ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.  
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1.3.6  Κριτήριο Ανάθεσης 

Η συμφωνία-πλαίσιο και οι εκτελεστικές συμβάσεις που βασίζονται σε αυτήν θα ανατεθούν με το 
κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της τιμής όπως 
αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 2.3 της παρούσας.  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της Συμφωνίας-Πλαίσιο και των συμβάσεων που βασίζονται σε αυτήν 
(“εκτελεστικές συμβάσεις”) διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί 
του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά στην αναθεώρηση του CPV.  

 Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους 
μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε 
κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση).  

 Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής 
συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων. 
4. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Απριλίου 2014, για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.  

 Των εκτελεστικών Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 799/2014, 800/2014, 801/2014, 802/2014, 1049/2014, 
377/2015, 378/2015 και 840/2015 και τους κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) αριθ. 
1042/2014, 1048/2014 για την εφαρμογή και συμπλήρωση των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 513/2014, 
514/2014, 515/2014 και 516/2014. 

 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις 
ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ.  

 Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 1986/2015 της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 2015 περί 
καταρτίσεως τυποποιημένων εντύπων για τη δημοσίευση προκηρύξεων και γνωστοποιήσεων στον 
τομέα των δημοσίων συμβάσεων και περί καταργήσεως του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
842/2011  

 Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 
Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και 
την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)  

 του Ν. 1497/1984 (Φ.Ε.Κ. 188/Α΄/27.11.1984) «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση 
επικύρωσης των αλλοδαπών δημόσιων εγγράφων», 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”, 

 του ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (Α' 30), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 
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3414/2005 (Α' 279) και το άρθρο 40  ν. 4605/2019(Α΄ 52/1.4.2019), σε συνδυασμό με  το π.δ. 
82/1996 (Α 66) «Ονομαστικοποίηση ων μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν 
στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 
ευρύτερου δημόσιου τομέα», την  κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας υπ’ 
αριθμ. 20977/2007 ( Β’ 1673 ) σχετικά με τα  ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 
Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3414/2005’’,  καθώς και την Υπουργική απόφαση του 
Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών με Αριθμ. 1353 (ΦΕΚ Β 3558/23.9.2019) «Καθορισμός 
των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2019 δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης 
της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 65 
του ν.4172/2013» 

 Του Ν. 3691/2008 (Φ.Ε.Κ. 166/Α΄/05.08.2008) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες 
διατάξεις» 

 του Ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α΄/15.09.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (Φ.Ε.Κ. 153/Α΄/10.07.2007 (πτωχευτικός κώδικας) - 
Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 

 του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των μελών τους με κλήρωση» 

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 
συναλλαγές»,  

 του ν. 4174/2013 «Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις» (Α' 170). 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α’ 21), «Μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου και άλλες 
διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 57 του ν. 4686/2020 (Α’ 96) «Βελτίωση της 
μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση διατάξεων των νόμων 4636/2019 (A΄ 169), 
4375/2016 (A΄ 51), 4251/2014 (Α΄ 80) και άλλες διατάξεις. 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 

 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής 
Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, 
προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2013/32/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου “σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση 
και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)” (L 180/29.6.2013), 
διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 51). 

 του ν. 4389/2016 (Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις». 

 τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου της πράξης νομοθετικού Περιεχομένου της 31ης Δεκεμβρίου 
2018 (Α'/ 221), όπως κυρώθηκε με τον ν. 4592/2019 (Α' 20) «Κύρωση της από 31 Δεκεμβρίου 
2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση δυνατότητας εξαίρεσης κύριας κατοικίας 
από τη ρευστοποίηση δυνάμει του ν. 3869/2010 (Α' 130), παράταση μειωμένων συντελεστών 
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Φ.Π.Α. στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο και επέκταση εφαρμογής του μέτρου του 
«Μεταφορικού Ισοδύναμου» του ν. 4551/2018» και άλλες διατάξεις.» 

 του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/29.8.2019. «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 
Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των 
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων), η εφαρμογή του οποίου είναι υποχρεωτική από τις 25 Μαΐου 2018 

 του Ν. 4636/2019 (Φ.Ε.Κ. 169/Α’/01.11.2019) «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις».  

 του ν. 4700/2020 (ΦΕΚ Α' 127/29.06.2020) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα 
Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και 
άλλες διατάξεις». 

 του ν. 4736/2020 (ΦΕΚ A' 200/20.10.2020) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά 
με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές 
διατάξεις». 

 Του ν. 4727/2020 (ΦΕΚ Α' 184/23.09.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην 
Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές 
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες 
διατάξεις». 

 Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/A΄/22.04.2005). 

 του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

 του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

 του Π.Δ. 123/2016 (Φ.Ε.Κ. 208/Α΄/04.11.2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου 
Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων». 

 του Π.Δ. 52/2017 (Φ.Ε.Κ. 88/Α΄/20.06.2017) «Οργανισμός της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών».  

 του Π.Δ. 81/2019 (Φ.Ε.Κ. 119/08.07.2019) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση 
Υπουργείων και καθορισμός αρμοδιοτήτων του – Μεταφορά Υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων τους – 
Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».  

 Του Π.Δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/ 
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» ( ΦΕΚ Α’ 123). 

 του Π.Δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων του και κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 4) 

 του Π.Δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α’ 6 ) 

 του Π.Δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας 
του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α’ 10 ), 

 του Π.Δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο 
Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄ 34), 
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 του Π.Δ. 106/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α΄255) 

 της υπ’ αριθ. C(2015) 5312 από 31.07.2015 απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού 
Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας για την 
περίοδο από το 2014 έως το 2020 και την υπ’ αριθ. C(2015) 6060 από 26.08.2015 τροποποίηση 
αυτής.  

 της υπ’ αριθ. C(2015) 5313 από 31.07.2015 απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση του Εθνικού 
Προγράμματος της Ελλάδας για την ενίσχυση από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
για την περίοδο από το 2014 έως το 2020. 

 την ΚΥΑ 2/30866/0022/2001 (ΦΕΚ 1022 B) «Καθορισμός ημερησίας, κατ' άτομο, δαπάνης 
τροφοδοσίας προσώπων που τελούν υπό νόμιμο περιορισμό». 

 Την ΚΥΑ 2514/2015 (Φ.Ε.Κ. 2161/Β΄/07.10.2015) «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των 
Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) για την 
προγραμματική περίοδο 2014−2020».  

 Την Κ.Υ.Α. 12118/2015 (Φ.Ε.Κ. 2338/Β΄/30.10.2015) «Διάρθρωση της Υπηρεσίας Ασύλου του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τη διαχείριση και υλοποίηση του 
προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την προγραμματική περίοδο 
2014−2020».  

 Την Κ.Υ.Α. 134453/23.12.2015 (Φ.Ε.Κ. 2857/Β΄/28.12.2015) «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των 
δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ» (Τροποποίηση και αντικατάσταση 
της κοινής Υπουργικής Απόφασης 46274/26.09.2014 (Φ.Ε.Κ. 2573/Β΄/26.09.2014).  

 Την Κ.Υ.Α. 1191/14.03.2017 (Φ.Ε.Κ. 969/Β΄/22.03.2017) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 
υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών 
εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016». 

 την Υ.Α. 2/51557/0026/10.09.2001 (Φ.Ε.Κ. 1209/Β΄/17.09.2001) «Περί καθορισμού επιτοκίου 
των προκαταβολών για προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων».  

 την Υ.Α. 1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Φ.Ε.Κ. 1590/Β΄/16.11.2005) «Καθορισμός χωρών στις οποίες 
λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες».  

 την Υ.Α. 2063/Δ1632/2011 (Φ.Ε.Κ. 266/Β΄/18.02.2011) «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και 
καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)».  

 την Υ.Α. 5143/11.12.2014 (Φ.Ε.Κ. 3335/Β΄/11.12.2014) «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, 
της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., καθώς και των 
λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011. 

 την Υ.Α. 2/15683/0026/2014 (Φ.Ε.Κ. 1725/Β΄/27.06.2014) «Καθορισμός δικαιολογητικών για 
δαπάνες μεταφοράς αιτούντων διεθνούς προστασίας».  

 την Υ.Α. 2514/07.10.2015 (Φ.Ε.Κ. 2161/Β΄/07.10.2015) «Υπουργική Απόφαση Συστήματος 
Διαχείρισης και Ελέγχου των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και 
Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020».  

 την Υ.Α. 2952/11.11.2015 (Φ.Ε.Κ. 2521/Β΄/23.11.2015) «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης 
για δράσεις/έργα του εθνικού προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
για την περίοδο 2014−2020 στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης».  

 Την Υ.Α. 82350/03.08.2016 (Φ.Ε.Κ. 2451/Β΄/09.08.2016) «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των 
Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ/AMIF) και 
Εσωτερικής 
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 της ΥΑ 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

 της ΥΑ 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

 Την υπ’ αριθ. 7337/29.07.2019 Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και 
Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 498/2019). 

 την ΥΑ Α.1470/2019 - ΦΕΚ 4744/Β/23-12-2019 «Παράταση μείωσης συντελεστών Φόρου 
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο» 

 Την υπ’ αριθ. 1671/20.2.2020 Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Μετανάστευσης 
και Ασύλου «Διορισμός του Εμμανουήλ Λογοθέτη ως μετακλητού Γενικού Γραμματέα της Γενικής 
Γραμματείας Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου» (τ. 
Υ.Ο.Δ.Δ. 122/2020). 

 Την υπ’ αριθ. 2945 /23-03-2020  Κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού 
Μετανάστευσης & Ασύλου «Σύσταση Δομών Προσωρινής Υποδοχής Πολιτών Τρίτων Χωρών ή 
ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία» (ΦΕΚ Β' 1016/24.03.2020). 

 την υπ’ αριθ. 13428/27-10-2020 Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου στον Γενικό Γραμματέα 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Ορισμός Αποφαινόμενου 
Οργάνου και Διατάκτη» (ΦΕΚ Β΄4812/1-11-2020). 

 Την υπ’ αριθ. 13429/27-10-2020 Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου στον Γενικό Γραμματέα 
Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.» (ΦΕΚ Β’ 4812/01-11-
2020). 

 την υπ’ αριθ. πρωτ. 12208/16-10-2020 Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου 
«Διορισμός Υπηρεσιακού Γραμματέα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (ΦΕΚ 
876/τ.Υ.Ο.Σ.Σ./21-10-2020) με ΑΔΑ: ΩΧΨΘ46ΜΔΨΟ-3Ψ5. 

 Τις υπ. αριθμ. 1722/20-3-2020 & 1867/1-4-2020 εγκυκλίους της ΕΑΑΔΗΣΥ σχετικά με 
«Διευκρινίσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς την κάλυψη δημοσίων συμβάσεων που 
σχετίζονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19» και «Ειδική Ανακοίνωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που σχετίζονται με την 
αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 – Νεότερες διευκρινίσεις» αντίστοιχα. 

 Την από 01.04.2020 Ανακοίνωση της Επιτροπής «Οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά 
με τη χρήση του πλαισίου για τις δημόσιες στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που σχετίζεται με 
την κρίση της νόσου COVID-19» (C-108). 

 Την με αρ. 24 Κατευθυντήρια Οδηγία της ΕΑΑΔΗΣΥ με Θέμα "Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και 
διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του 
ιού COVID-19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του» 

 Το υπ’ αριθ. πρωτ. 276/19.11.2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο. 

 Το υπ’ αριθ. πρωτ. 3013/08.12.2020 έγγραφο του Γραφείου Υπουργού Μετανάστευσης & Ασύλου. 

 Το υπ’ αριθ. πρωτ. 23.1/14610/29.12.2020 Αίτημα του Διοικητή της Υπηρεσίας Υποδοχής & 
Ταυτοποίησης. 

 Το υπ’ αριθ. πρωτ. 325/29.12.2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο. 
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 Το υπ’ αριθ. πρωτ. 368/13.01.2021 Πρωτογενές αίτημα (ΑΔΑΜ: 21REQ08002122 2021-01-13) 
του Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής για τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για το έργο 
«Παροχή υπηρεσιών παρασκευής, μεταφοράς και διανομής γευμάτων (σίτιση) στα Κέντρα 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης και στις Δομές Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο σε όλη την Επικράτεια». 

 Την υπ΄αριθμ. 2193/12.02.2021 (ΑΔΑ:ΡΤΒΝ46ΜΔΨΟ-Γ90) Απόφαση έγκρισης διενέργειας 
διαγωνισμού, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για τη σύναψη Συμφωνίας - Πλαίσιο τετραετούς διάρκειας για την 
«Παροχή Υπηρεσιών παρασκευής, μεταφοράς και διανομής γευμάτων σε δομές φιλοξενίας 
πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία» 

 Την υπ΄αριθμ. 2194/12.02.2021 (ΑΔΑ:91ΛΑ46ΜΔΨΟ-ΟΘΦ) Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής 
Διενέργειας & Αξιολόγησης Δημόσιου Διαγωνισμού με Διαγωνιστική Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για 
τη σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο για το έργο «Παροχή Υπηρεσιών  παρασκευής, μεταφοράς και 
διανομής γευμάτων σε δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί 
διεθνή προστασία». 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Για την προθεσμία παραλαβής των προσφορών τυγχάνει εφαρμογής το πλαίσιο των άρθρων 107-
109Α, της Ενότητας 1, Τμήματος ΙV του Τίτλου 3 του Βιβλίου 1 του ν. 4412/2016, «Ειδικά Καθεστώτα 
Συμβάσεων/Κοινωνικές και άλλες ειδικές υπηρεσίες» και επιλέγεται η αναλογική εφαρμογή των 
επιμέρους αναφερόμενων στη διακήρυξη άρθρων του ίδιου Τίτλου 3 του ίδιου νόμου κατά τα 
ειδικότερα οριζόμενα στην παρούσα, προκειμένης της άμεσης υλοποίησης της Συμφωνίας-Πλαίσιο. 

 

Α΄ Φάση 

Η προθεσμία παραλαβής των αιτήσεων συμμετοχής στην Α’ Φάση του διαγωνισμού ανέρχεται σε 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την 12η Φεβρουαρίου 2021 και με αριθμό δημοσίευσης 2021/S 

033-082715, ημερομηνία αποστολής στην υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ένωσης της 
προκήρυξης της συμφωνίας – πλαίσιο, κατ’ άρθρο 109 Α, παρ. 2,α.ββ του ν. 4412/2016. 

Οι αιτήσεις συμμετοχής στην Α΄ Φάση θα πρέπει να κατατεθούν έως την 27η Φεβρουαρίου 2021 
και ώρα 15:00 μ.μ. 

Β΄ Φάση 

Η καταληκτική προθεσμία παραλαβής των προσφορών των οικονομικών φορέων που θα 
προεπιλεγούν, για την υποβολή προσφοράς ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία 
αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς τους προεπιλεγέντες, κατόπιν της 
αξιολόγησης των πληροφοριών και των δικαιολογητικών που έχουν παρασχεθεί με τις αιτήσεις 
συμμετοχής κατά τη ΦΑΣΗ Α΄ σύμφωνα με την παρ. 3.1.1 της παρούσας.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα εκκινήσει ακολούθως, σύμφωνα με την παράγραφο 
3.1.2. της παρούσας, κατά την ημέρα και ώρα που θα ανακοινώσει η αναθέτουσα αρχή με την 
ανωτέρω πρόσκληση. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 12/02/2021 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε αριθμό δημοσίευσης 2021/S 033-

082715. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της παρούσας 
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Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 
www.promitheus.gov.gr όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 105976. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL): www.migration.gov.gr / Γραφείο Τύπου / Προκηρύξεις – Διακηρύξεις. 

Γνωστοποίηση της συναφθείσας συμφωνίας – πλαίσιο θα δημοσιευθεί στην ΕΕΕΕ, σύμφωνα με το 
άρθρο 64 του ν. 4412/2016 εντός τριάντα (30) ημερών από την σύναψή της. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο και των 
εκτελεστικών συμβάσεων, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις 
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το 
δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α 
του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα 
που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών 
συμβάσεων, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1  Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα: 

• η με αρ. 2021/S 033-082715 Προκήρυξη της Σύμβασης, με την ένδειξη ότι αφορά συμφωνία-
πλαίσιο, όπως αυτή  δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

• η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 
• η αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Συμφωνίας Πλαίσιο 

(Παράρτημα Ι) 
• η ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Απαιτήσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές (Παράρτημα ΙΙ) 
• το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] [Παράρτημα ΙΙΙ] 
• το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (Παράρτημα IV) 
• το Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης (Παράρτημα V) 
• το Υπόδειγμα σχεδίου Συμφωνίας – Πλαίσιο (Παράρτημα VI) 
• το Υπόδειγμα σχεδίου Εκτελεστικής Σύμβασης (Παράρτημα VII) 
• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας. 

2.1.2  Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της συμφωνίας-
πλαίσιο, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με 
τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), 
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, επιλέγοντας την με 
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 105976 προκήρυξη. 

 

2.1.3  Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο οκτώ (8) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, ήτοι έως 
19.02.2021 και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες προ της 
καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, ήτοι έως 23.02.2021. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με 
το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

file:///C:/Users/Administrator/Downloads/www.promitheus.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4  Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική 
γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 
είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. 
και 36 του ν. 4194/2013 (Α’ 208) «Κώδικας  Δικηγόρων», είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας 
προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο 
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostille” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-
61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 
Κ.Πολ.Δ. και 36 του Κώδικα  Δικηγόρων. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5  Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές του άρθρου 2.2.2. και 4.1 της παρούσας εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα 
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα 
κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 
μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία 
έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της 
εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη 
διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης και η εγγύηση συμμετοχής 
περιλαμβάνει τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων 
που συμμετέχουν στην ένωση), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) 
ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
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χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη 
υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός 
πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) 
στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης  τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι 
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Επίσης,  η ως άνω υποχρέωση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης, με μία 
ή περισσότερες εγγυητικές επιστολές. 

Εάν η εγγύηση εκδοθεί από αλλοδαπό πιστωτικό ίδρυμα μπορεί να συνταχθεί σε μία από τις επίσημες 
γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από μετάφραση στην ελληνική 
γλώσσα, σύμφωνα και με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 2.1.4. της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι 
εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3, 4 του άρθρου 19 του ν. 4412/2016. Οι ενώσεις 
οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

2.2.2  Εγγύηση συμμετοχής  
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία προεπιλογής (Φάση Α΄) για τη σύναψη συμφωνίας-
πλαίσιο (υποβολή αιτήσεων συμμετοχής) δεν απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής από τους 
προσφέροντες. 

Για την συμμετοχή στο Β’ στάδιο του διαγωνισμού απαιτείται η κατάθεση από τους προεπιλεγέντες 
οικονομικούς φορείς, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής (Παράρτημα V), που θα ανέρχεται σε 
ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος / τμημάτων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όλη 
τη διάρκεια της Συμφωνίας – Πλαίσιο, χωρίς να υπολογισθεί στο ποσό το δικαίωμα προαίρεσης που 
διατηρεί η αναθέτουσα αρχή, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και 
τους όρους του άρθρου 2.1.5 της παρούσας και του ακόλουθου πίνακα: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΨΟΥΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
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α/α Τμήματα 

Εκτιμώμενη αξία 
κατ’ έτος σε € 

χωρίς ΦΠΑ, άνευ 
συνυπολογισμού 
της προαίρεσης 

Εκτιμώμενη αξία 
του συνόλου των 
συμβάσεων της 
διάρκειας της 
συμφωνίας - 
πλαίσιο σε €, 

άνευ 
συνυπολογισμού 
της προαίρεσης 

Ύψος 
Εγγυητικής 
Συμμετοχής 

αριθμητικά 

Ύψος 
Εγγυητικής 
Συμμετοχής 

ολογράφως 

1 
ΒΟΡΕΙΑ 
ΕΛΛΑΔΑ 

30.134.400 € 120.537.600 € 2.410.752 € 

Δύο εκατομμύρια 
τετρακόσιες δέκα 
χιλιάδες επτακόσια 
πενήντα δύο ευρώ 

2 
ΝΟΤΙΑ 

ΕΛΛΑΔΑ 
30.134.400 € 120.537.600 € 2.410.752 € 

Δύο εκατομμύρια 
τετρακόσιες δέκα 
χιλιάδες επτακόσια 
πενήντα δύο ευρώ 

3 
ΠΕ 

ΛΕΣΒΟΥ 
15.067.200 € 60.268.800 € 1.205.376 € 

Ένα εκατομμύριο 
διακόσιες  πέντε 

χιλιάδες τριακόσια 
εβδομήντα έξι 

ευρώ 

4 ΠΕ ΧΙΟΥ 7.533.600 € 30.134.400 € 602.688 € 

Εξακόσιες δύο 
χιλιάδες εξακόσια 

ογδόντα οκτώ 
ευρώ 

5 
ΠΕ 

ΣΑΜΟΥ 
7.533.600 € 30.134.400 € 602.688 € 

Εξακόσιες δύο 
χιλιάδες εξακόσια 

ογδόντα οκτώ 
ευρώ 

6 
ΛΟΙΠΑ 
ΝΗΣΙΑ 

12.556.000 € 50.224.000 € 1.004.480 € 

Ένα εκατομμύριο 
τέσσερις χιλιάδες 

τετρακόσια 
ογδόντα ευρώ 

Γενικό 
Άθροισμα 

102.959.200 € 411.836.800 € 8.236.736 € 

Οκτώ εκατομμύρια 
διακόσιες τριάντα 

έξι χιλιάδες 
επτακόσια τριάντα 

έξι ευρώ 

 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς της παραγράφου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά 
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απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της 
εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής αν ο προσφέρων αποσύρει την 
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής. Η ένσταση του αναδόχου κατά της αποφάσεως 
δεν αναστέλλει την είσπραξη του ποσού της εγγυήσεως. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.3  Λόγοι αποκλεισμού  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο (διαγωνισμό) 
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε 
με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του 
οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, των περιπτώσεων των άνω στοιχείων α έως 
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στ΄, είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου,  

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

2.2.3.2. Όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα 
κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις περί την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν θεωρείται ότι 
έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε 
δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν 
υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις 
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει 
αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους, στο μέτρο που τηρεί τους όρους 
του δεσμευτικού διακανονισμού (άρθρο 267 του ν. 4738`/2020 (ΦΕΚ Α 207). 

2.2.3.3. Η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμμετοχής:  

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα 
με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή 
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 
ελέγχους, ή  

ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-
πλαίσιο, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  
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(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο 
οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας,  

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, η αναθέτουσα 
αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 

(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από την παρούσα διαδικασία 
προεπιλογής εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού), ήτοι όταν δεν τηρείται η υποχρέωση 
ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου μετοχών ανώνυμης εταιρείας που συμμετέχει σε 
δημόσια σύμβαση και όταν στη μετοχική σύνθεση της ανώνυμης εταιρείας συμμετέχει εξωχώρια 
εταιρεία.  

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις 
περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.1 η περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από 
την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της 
παραγράφου 2.2.3.4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.3 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει 
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ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο. Για τον σκοπό 
αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει 
αποζημίωση για τυχόν ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει 
διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με 
τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα 
σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή 
παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 
συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό 
της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, με τελεσίδικη απόφαση, από τη 
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση 
της δυνατότητας που παρέχεται βάσει της παρούσας παραγράφου κατά την περίοδο του 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση στο κράτος - μέλος στο οποίο ισχύει η απόφαση.  

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του 
ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο. 

2.2.4  Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας συμφωνίας-πλαίσιο 
απαιτείται να ασκούν βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα επί του αντικειμένου της παρούσας 
υπηρεσίας (παρασκευή και διάθεση γευμάτων). Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν 
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που 
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες 
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται 
υποχρεωτικά από όλα τα μέλη της ένωσης, προκειμένης της εξασφάλισης της προσήκουσας 
παροχής της υπηρεσίας. 

2.2.5  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
Δεδομένου ότι η εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου φερεγγυότητας και οικονομικής επάρκειας των 
επιλεγόμενων οικονομικών φορέων συνιστά απαραίτητη προκαταρκτική προϋπόθεση για την 
προσήκουσα σύναψη και εκτέλεση των εκτελεστικών της συμφωνίας-πλαίσιο σύμβασης, όσον αφορά 
την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού: 

Α) να διαθέτουν γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών των διαχειριστικών χρήσεων 2017, 2018 και 2019, 
κατά μέσο όρο ύψους: 

• σε περίπτωση υποβολής προσφοράς σε ένα Τμήμα, τουλάχιστον ίσου με το 30% της μέγιστης 
εκτιμώμενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για τη 
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συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης1, του 
συγκεκριμένου Τμήματος.  

• σε περίπτωση υποβολής προσφοράς σε δύο Τμήματα, τουλάχιστον ίσου με το 24% της 
μέγιστης εκτιμώμενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για 
τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης, των 
συγκεκριμένων Τμημάτων 

• σε περίπτωση υποβολής προσφοράς σε τρία Τμήματα, τουλάχιστον ίσου με το 18% της 
μέγιστης εκτιμώμενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για 
τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης, των 
συγκεκριμένων Τμημάτων 

• σε περίπτωση υποβολής προσφοράς σε τέσσερα Τμήματα: τουλάχιστον ίσου με το 12% της 
μέγιστης εκτιμώμενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για 
τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης, των 
συγκεκριμένων Τμημάτων 

• σε περίπτωση υποβολής προσφοράς σε πέντε ή περισσότερα Τμήματα: τουλάχιστον ίσου με 
το 6% της μέγιστης εκτιμώμενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συμβάσεων που 
προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο συμπεριλαμβανομένης της 
προαίρεσης, των συγκεκριμένων Τμημάτων  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα Τμήμα, η αξία που λαμβάνεται υπόψιν είναι η μέγιστη 
εκτιμώμενη αξία του Τμήματος, χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για τη 
συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης. Σε περίπτωση 
υποβολής προσφοράς για περισσότερα από ένα Τμήματα, η αξία που λαμβάνεται υπόψιν είναι η 
μέγιστη εκτιμώμενη αξία, χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για τη 
συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης, των Τμημάτων για 
τα οποία ο οικονομικός φορέας ενδιαφέρεται να εκτελέσει ταυτοχρόνως τις υπηρεσίες του 
αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού (άρθρο 6, παρ. 1 και 5 και άρθρο 75 παρ. 3, του ν. 
4412/2016, Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ με αρ. 25, (ΑΔΑ: ΩΔΣΙΟΞΤΒ-92Ω)). Διευκρινίζεται ότι 
ο απαιτούμενος γενικός κύκλος εργασιών προς υποβολή προσφοράς για το σύνολο των έξι (6) 
Τμημάτων συνιστά το ανώτατο όριο (οροφή), που εφαρμόζεται επί κάθε συνδυασμού προς υποβολή 
προσφοράς σε ένα (1) έως πέντε (5) Τμήματα. 

Β) να διαθέτουν βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης επαγγελματικής αστικής ευθύνης (γενικής αστικής 
ευθύνης προς τρίτους και αστικής ευθύνης προϊόντος), με ποσό ασφάλισης τουλάχιστον ίσο με 
ποσοστό 20% επί της ετήσιας εκτιμώμενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ, εξαιρουμένης της προαίρεσης, του 
συνόλου των Τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας ενδιαφέρεται να εκτελέσει ταυτοχρόνως 
τις υπηρεσίες του αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, οι ελάχιστες προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου 2.2.5 μπορεί να καλύπτονται 
αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης.  

2.2.6  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  
Δεδομένου ότι η εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου αποδεδειγμένης εμπειρίας συγκεκριμένα στο 
αντικείμενο της υπηρεσίας εκ μέρους των επιλεγόμενων οικονομικών φορέων συνιστά απαραίτητη 
προκαταρκτική προϋπόθεση για την προσήκουσα σύναψη και εκτέλεση των εκτελεστικών της 
συμφωνίας-πλαίσιο σύμβασης όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την 
παρούσα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή 
αποκλεισμού: 

 

1 Βάσει Οδηγίας ΕΑΑΔΗΣΥ 25/2020 
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να διαθέτουν εμπειρία επιτυχούς εκτέλεσης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών παρασκευής και 
διάθεσης ζεστών γευμάτων (cook & serve), των ετών 2017, 2018 και 2019, μέσου όρου τριετίας 
ύψους: 

• σε περίπτωση υποβολής προσφοράς σε ένα Τμήμα, τουλάχιστον ίσου με το 20% της μέγιστης 
εκτιμώμενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για τη 
συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης, του 
συγκεκριμένου Τμήματος  

• σε περίπτωση υποβολής προσφοράς σε δύο Τμήματα, τουλάχιστον ίσου με το 16% της 
μέγιστης εκτιμώμενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για 
τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης, των 
συγκεκριμένων Τμημάτων 

• σε περίπτωση υποβολής προσφοράς σε τρία Τμήματα, τουλάχιστον ίσου με το 12% της 
μέγιστης εκτιμώμενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για 
τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης, των 
συγκεκριμένων Τμημάτων 

• σε περίπτωση υποβολής προσφοράς σε τέσσερα Τμήματα, τουλάχιστον ίσου με το 8% της 
μέγιστης εκτιμώμενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συμβάσεων που προβλέπονται για 
τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης, των 
συγκεκριμένων Τμημάτων 

• σε περίπτωση υποβολής προσφοράς σε πέντε ή περισσότερα Τμήματα: τουλάχιστον ίσου με 
το 4% της μέγιστης εκτιμώμενης αξίας, χωρίς ΦΠΑ, του συνόλου των συμβάσεων που 
προβλέπονται για τη συνολική διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο συμπεριλαμβανομένης της 
προαίρεσης, των συγκεκριμένων Τμημάτων  

• Διευκρινίζεται ότι η απαιτούμενη εμπειρία επιτυχούς εκτέλεσης συμβάσεων παροχής 
υπηρεσιών παρασκευής και διάθεσης ζεστών γευμάτων (cook and serve) προς υποβολή 
προσφοράς για το σύνολο των έξι (6) Τμημάτων συνιστά το ανώτατο όριο (οροφή), που 
εφαρμόζεται επί κάθε συνδυασμού προς υποβολή προσφοράς σε ένα (1) έως πέντε (5) 
Τμήματα. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι ελάχιστες απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου 
2.2.6 μπορεί να καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης. 

2.2.7  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται 
με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και Πρότυπα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ως εξής:  

1. Να διαθέτουν πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας σε ισχύ, που να βεβαιώνουν την τήρηση 
εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015, όπως και διαχείρισης ασφάλειας 
και υγιεινής των τροφίμων κατά ISO 22000:2005 στο πεδίο εφαρμογής «υπηρεσίες μαζικής 
εστίασης».  

2. Να διαθέτουν πιστοποιητικά ποιότητας σε ισχύ, που να βεβαιώνουν την τήρηση εφαρμογής 
Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OSHSAS 18001  

3. Να διαθέτουν Σύστημα ιχνηλασιμότητας τροφίμων κατά το πρότυπο ISO 22005:2007 

4. Να διαθέτουν Πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά πρότυπο ISO 
14001:2015 ή EMAS, 

ή ισοδύναμα αυτών, σύμφωνα και με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 82 του Ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση όπου τα εν λόγω πιστοποιητικά είναι υπό έκδοση, ο προσφέρων με υπεύθυνη 
δήλωση του δηλώνει ότι τα εν λόγω πιστοποιητικά είναι υπό έκδοση και αυτά θα προσκομιστούν με 
τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου. 
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Kατά την υποβολή δικαιολογητικών προς υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης, οι οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά και για την/τις παραγωγική/κές μονάδα/δες που θα 
χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή των προσφερόμενων γευμάτων. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι απαιτήσεις της παρούσας παραγράφου 2.2.7 
καλύπτεται από κάθε μέλος της ένωσης ξεχωριστά. 

2.2.8  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους, τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία του όρου 2.2.6. της παρούσας, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για 
τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες και τεχνική εμπειρία, καθιστάμενοι οι τελευταίοι 
ταυτόχρονα ως υπεργολάβοι των οικονομικών φορέων, για το τμήμα που πρόκειται να εκτελέσουν, 
στήριξη που οφείλει να δηλώνεται αναλυτικά διά των υποβαλλόμενων ΕΕΕΣ. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη, με τη διακήρυξη, οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν 
λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται, είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 
εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους, οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9  Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από 
τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της 
αίτησης συμμετοχής τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο κατ’ ανάλογη εφαρμογή 
του άρθρου 79 παρ. 1 και 3, ως ορίζει η παρ. 2.δ. του άρθρο 109Α του ν. 4412/2016, Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ 
το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ 

καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 
και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Παραρτήματος 1 αυτού. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των αιτήσεων συμμετοχής. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το 
οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση  εκπροσώπου του οικονομικού 
φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη ότι  δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας, ότι τηρεί τους αντικειμενικούς κανόνες προς υποβολή προσφοράς 
και ότι πληροί τα κριτήρια καταλληλότητας και επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με τις 
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παραγράφους 2.2.1, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων 
που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.   

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 
το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς 
ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.8. της παρούσας, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς 
αυτούς, οι οποίοι υποβάλλουν αυτοτελώς ΕΕΕΣ.  

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης 
συμμετοχής, της προσφοράς, και κατά τη σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο και των εκτελεστικών 
συμβάσεων στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες 
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5- 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου 
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 
αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 
συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η 
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
αναθέτει τη συμφωνία-πλαίσιο διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να 
ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσωρινοί ανάδοχοι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και 
επικαιροποιούν αντίστοιχα προ της υπογραφής της/των εκτελεστικής/ών σύμβασης/εων, τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
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α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 
φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 
του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. 
Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση 
εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν 
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν 
προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου 
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.3 της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η 
έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 
φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο 
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που 
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους. 
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Eιδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, 
από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία 
των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της 
έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, 
από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με 
αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο 
μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς 
ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των 
μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  
δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των 
μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη 
δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν 
τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων 
(με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην 
εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που 
οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η 
εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά 
για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», και 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου οικονομικού φορέα 
ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν, κατά την παράγραφο 2.4.4.1 
της παρούσας πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους (παρασκευή 
και διάθεση γευμάτων). Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες 
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την 
εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
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εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, 
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν με την τεχνική προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, 
τα ακόλουθα στοιχεία (α), (β):  

α) για την απαίτηση της περ. Α), δημοσιευμένες Οικονομικές Καταστάσεις (με Αποτελέσματα 
Χρήσης) των διαχειριστικών χρήσεων 2017 – 2018 – 2019, σε περίπτωση που υποχρεούται 
στη δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων ή δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών 
και, κατά περίπτωση του κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο 
της Σύμβασης, για τις οικονομικές χρήσεις 2017 – 2018 – 2019, εφόσον είναι διαθέσιμες οι 
πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών, σε περίπτωση που δεν υποχρεούνται στη δημοσίευση 
οικονομικών καταστάσεων, κατά την παράγραφο 2.4.4.1 της παρούσας. Εάν ο οικονομικός φορέας, 
για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μπορεί να 
αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το 
οποίο η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει κατάλληλο. 

β) για την απαίτηση της περ. Β), βεβαίωση ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.2.5 της παρούσας, με πάροχο επιχείρηση που λειτουργεί νόμιμα στα κράτη - μέλη της 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχει, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό, κατά την παράγραφο 2.4.4.1 της παρούσας. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι προσφέροντες οικονομικοί 
φορείς προσκομίζουν με την τεχνική προσφορά αναλυτικό κατάλογο συμβάσεων στον οποίο να 
αναφέρονται οι κυριότερες υπηρεσίες παρασκευής και διάθεσης ζεστών γευμάτων (cook & serve) 
των ετών 2017 – 2018 – 2019 (περίοδος αναφοράς), στον οποίο να δηλώνεται ο αποδέκτης της 
παρεχόμενης υπηρεσίας, σύντομη περιγραφή των προσφερόμενων υπηρεσιών, το συμβατικό 
χρονικό διάστημα, η αξία κάθε σύμβασης για κάθε έτος ξεχωριστά, το σύνολο της αξίας των 
συμβάσεων ανά έτος και ο μέσος όρος της αξίας των συμβάσεων την 3ετία. Προς τούτο, οι υποψήφιοι 
οικονομικοί φορείς υποβάλλουν συμπληρωμένο τον κάτωθι πίνακα, στον οποίο πρέπει να 
δηλώνονται, κατ’ ελάχιστον, τα παρακάτω: 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 

Α/Α 

Επωνυμία 

Φορέα 

(πελάτη) 

Σύντομη 

περιγραφή των 

προσφερόμενων 

υπηρεσιών 

Συμβατικό 

χρονικό 

διάστημα 

Αναλογούσα 

αξία 

σύμβασης 

για το έτος 

2017 

Αναλογούσα 

αξία 

σύμβασης 

για το έτος 

2018 

Αναλογούσα 

αξία 

σύμβασης 

για το έτος 

2019 Από Έως 

1        

2        

3        

….        

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ: (Α) (Β) (Γ) 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 3ΕΤΙΑΣ (Α+Β+Γ)/3 
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Τα ανωτέρω αποδεικνύονται με την προσκόμιση επί ποινή αποκλεισμού:  

i) αντιγράφων των συμβάσεων, ώστε να επαληθεύεται η απαιτούμενη κατά την παρούσα απαίτηση 
παρασκευής και διάθεσης ζεστών γευμάτων (cook & serve) και  

ii) βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια Αρχή, σε περίπτωση 
Δημόσιας Αναθέτουσας Αρχής ή βεβαίωση-δήλωση του αποδέκτη, σε περίπτωση ιδιωτικού φορέα 
για τις συμβάσεις αυτές.  

Υπηρεσίες που δεν θα συνοδεύονται με τα αντίγραφα των συμβάσεων καθώς και με τις αντίστοιχες 
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  

Υπηρεσίες που δεν αφορούν την παρασκευή και διάθεση ζεστών γευμάτων (cook & serve) δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη. 

Β.5. (α) Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς υποβάλλουν 
με την τεχνική τους προσφορά τα ακόλουθα πιστοποιητικά: 

(1) Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας σε ισχύ, που να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους 
του αναδόχου εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001:2015 με πεδίο 
εφαρμογής υπηρεσίες μαζικής εστίασης, όπως και διαχείρισης ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων 
κατά ISO 22000:2005 στο πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες μαζικής εστίασης  

(2) Πιστοποιητικά ποιότητας σε ισχύ, που να βεβαιώνουν την τήρηση εκ μέρους του αναδόχου 
εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OSHSAS 18001  

(3) Σύστημα ιχνηλασιμότητας τροφίμων κατά το πρότυπο ISO 22005:2007 

(4) Πιστοποίηση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά πρότυπο ISO 14001:2015 ή 
EMAS 

ή ισοδύναμα αυτών, σύμφωνα και με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 82 του Ν.4412/2016.  

Στην περίπτωση όπου τα εν λόγω πιστοποιητικά είναι υπό έκδοση, ο προσφέρων με υπεύθυνη 
δήλωση του δηλώνει ότι τα εν λόγω πιστοποιητικά είναι υπό έκδοση και αυτά θα προσκομιστούν με 
τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.  

Διευκρινίζεται 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.  

Ο φορέας πιστοποίησης των παραπάνω συστημάτων, πρέπει να είναι διαπιστευμένος από το ΕΣΥΔ 
ή από φορέα διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European 
Cooperation for Accreditation – EA) και μάλιστα μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας 
Αναγνώρισης MLA. 

Σε περίπτωση που κάποιο /-α από τα προαναφερθέντα πιστοποιητικό /-ά, λήγει κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης, ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να το /-α ανανεώσει έγκαιρα, καθώς σε διαφορετική 
περίπτωση θα υποστεί τις κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας κατά το άρθρο 5.7 της παρούσας. 

(β) Οι οικονομικοί φορείς κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών προς υπογραφή της 
εκτελεστικής σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1 της παρούσας υποβάλλουν τα 
ανωτέρω πιστοποιητικά και για την/τις παραγωγική/ες μονάδα/δες που θα χρησιμοποιηθούν για την 
παρασκευή των προσφερόμενων γευμάτων. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει, σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.4.1 της παρούσας και 
επικαιροποιεί στο στάδιο της κατακύρωσης κατά τις παρ. 3.2, 3.3 και 5.1 της παρούσας, τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (ήτοι καταστατικό 
ίδρυσης ως έχει δημοσιευθεί αναλόγως με τη μορφή του οικονομικού φορέα, Γενικό πιστοποιητικό 



ΑΔΑ: 6ΒΣ346ΜΔΨΟ-ΛΗΑ



 

 

 

Σελίδα 32 

ΓΕΜΗ περί μεταβολών, λειτουργίας και εκπροσώπησης). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 
προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, να αναφέρονται οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου 
διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν στη Φάση Α΄ 
με την αίτηση συμμετοχής, τα δικαιολογητικά της παρ. 2.4.3.1 της παρούσας, για κάθε οικονομικό 
φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 
του ν. 4412/2016. Μεταξύ αυτών, υποβάλλονται πρακτικά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου 
(σε περίπτωση Α.Ε.) ή απόφαση των διαχειριστών, νομίμων εκπροσώπων (σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή 
Ο.Ε. ή Ε.Ε.) τα οποία θα αναφέρουν:  

α) την έγκριση συμμετοχής στο Διαγωνισμό,  

β) την έγκριση υποβολής κοινής προσφοράς με τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης στην οποία θα 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης,  

γ) τον ορισμό νομίμου εκπροσώπου για το διαγωνισμό ή τον ορισμό κοινού νομίμου εκπροσώπου 
της ένωσης για το διαγωνισμό και τον τυχόν ορισμό αντικλήτου της ένωσης για τη διαγωνισμό με 
πλήρη στοιχεία επικοινωνίας.  

δ) το Συντονιστή της Ένωσης,  

ε) ότι τα μέλη της Ένωσης ευθύνονται ατομικώς, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι της 
αναθέτουσας αρχής.   

Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας ή ένωση οικονομικών φορέων επιθυμεί να στηριχθεί 
στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη 
διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, στη Φάση Α,΄ με την αίτηση συμμετοχής, ιδίως, 
σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο  
Κριτήριο ανάθεσης της συμφωνίας – πλαίσιο είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει της τιμής για το ημερήσιο γεύμα του προγράμματος «Γενικού Συσσιτίου Ενηλίκων». 
∆εν επιτρέπεται η υποβολή οικονομικών προσφορών για το κόστος των μερίδων 
προγραμμάτων λοιπών κατηγοριών δικαιούχων, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας, 
και ο/οι μειοδότης/ες θα ανακηρυχτεί/ουν με βάση την προσφερόμενη οριζόμενη ανωτέρω 
χαμηλότερη τιμή. Συμφωνία – πλαίσιο θα υπογραφεί ανά τμήμα με τρεις (3) οικονομικούς φορείς. 

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον οικονομικό 
φορέα που θα συμμετέχει στη συμφωνία – πλαίσιο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων 
που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας / 
Επιτροπή Αξιολόγησης και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 
Τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην κατωτέρω απόφαση κατακύρωσης. 

2.3.2 Κριτήριο ανάθεσης συμβάσεων που βασίζονται στη συμφωνία-πλαίσιο 
(“εκτελεστικές συμβάσεις”)  

Οι εκτελεστικές συμβάσεις ανατίθενται χωρίς νέα προκήρυξη διαγωνισμού σύμφωνα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας – πλαίσιο με βάση τη συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά 
βάση τιμής απευθείας με τον πρώτο κατά σειρά μειοδοσίας συμβαλλόμενο στη συμφωνία – πλαίσιο 
οικονομικό φορέα ανά τμήμα κατά τη διαδικασία των άρθρων 5.1 και 5.2 της παρούσας. 
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Εφόσον κατά το στάδιο εκτέλεσης της / των εκτελεστικής / κών σύμβασης / εων συντρέξουν οι 
προϋποθέσεις των άρθρων 5.6, 5.7, 5.8.1 και 5.8.2 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή εφαρμόζει 
τη διαδικασία ρήτρας υποκατάστασης του άρθρου 5.8.3 της παρούσας. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1  Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις «Απαιτήσεις–Τεχνικές Προδιαγραφές», που ορίζονται στο 
Παράρτημα ΙΙ της Διακήρυξης για το αντικείμενο της υπηρεσίας, ανά Τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 
εξουσιοδοτημένο διά συμβολαιογραφικής πράξης. Στην προσφορά πρέπει να προσδιορίζεται η 
έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
κατανομής αμοιβής μεταξύ τους, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. Με την υποβολή 
της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 
κατακύρωσης ή ανάθεσης του εν λόγω διαγωνισμού, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή 
ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης ή της κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί, αντιστοίχως, 
στις υποχρεώσεις της ένωσης ή της κοινοπραξίας κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα 
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιμή 
και τους ίδιους όρους. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της 
σύμβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια 
τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας και στις δύο 
περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί µε 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

2.4.2  Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
2.4.2.1. Οι αιτήσεις συμμετοχής (Φάση Α΄) και οι προσφορές (Φάση Β΄) υποβάλλονται αντίστοιχα 
από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη στην παρ. 1.5, 
στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016, 
ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1924/2017) 
“Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 
υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται 
στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις 
διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό 
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία 
εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 
υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον 
στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε 
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής 
συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν 
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προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι 
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και 
δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της αίτησης συμμετοχής και της προσφοράς και οποιαδήποτε 
ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως 
άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
αίτησης συμμετοχής και προσφοράς αντίστοιχα στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας 
λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με 
σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν  

(Α) Στη Φάση Α΄ με την αίτηση συμμετοχής έναν φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά  

(Β) Στη Φάση Β΄ με την προσφορά: 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. H προσφορά πρέπει 
να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Αναθέτουσα Αρχή 
κατά τα άρθρα 2.4.1 και 2.4.4.1 και τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της παρούσας Διακήρυξης, 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.  

Οι οικονομικοί φορείς απαιτείται:  

i) να έχουν στη διάθεσή τους κατά την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης κατάλληλα 
αδειοδοτημένη/ες μονάδα/ες παρασκευής γευμάτων ικανή/ές να καλύψουν το αντικείμενο της 
σύμβασης (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΚΜ») ανάλογα με τη δυναμική του τμήματος/τμημάτων για τα 
οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον. Σημειώνεται ότι, απαιτείται το ένα εκ των ημερήσιων γευμάτων να 
παραδίδεται φρεσκομαγειρεμένο/ζεστό (cook-serve) και, άρα, πρέπει να εξασφαλίζεται η ύπαρξη 
μονάδας/ων εντός εύλογης χιλιομετρικής απόστασης (χερσαία μεταφορική σύνδεση) από τον τόπο 
παράδοσης των γευμάτων. 

Κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών προς υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης, 
σύμφωνα με την παράγραφο 5.1 της παρούσας, υποβάλλονται οι απαιτούμενες κατά νόμο 
άδειες των μονάδων από τις οποίες πρέπει να προκύπτει: α. η παραγωγική τους ικανότητα, και β. η 
νόμιμη λειτουργία τους. 

Για τον υπολογισμό της παραγωγικής ικανότητας των μονάδων δεν λαμβάνονται υπόψη οι 
ανάγκες παροχής πρωινού, διότι το πρωινό περιλαμβάνει μόνον τυποποιημένα προϊόντα, ως εκ 
τούτου υπολογίζονται δύο (2) μερίδες ημερησίως ανά σιτιζόμενο.  

ii) να έχουν στη διάθεση τους κατά την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης τα κατάλληλα 
οχήματα για να εκτελέσουν την σύμβαση. Κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών προς 
υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1 της παρούσας, 
υποβάλλονται οι απαιτούμενες άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών και τα αποδεικτικά 
καταλληλότητας μεταφοράς τροφίμων 

iii) Το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την προετοιμασία των γευμάτων οφείλει να διαθέτει 
πιστοποιητικά υγείας σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/ΓΠ/οικ. 35797/2012 (ΦΕΚ Β’ 
1199/11-4-2012). Η Αναθέτουσα Αρχή, μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στιγμή την προσκόμιση από 
τον οικονομικό φορέα των εν λόγω πιστοποιητικών. Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει επίσης να είναι 
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διαθέσιμα κατά τους ελέγχους στις εγκαταστάσεις παρασκευής και συσκευασίας των γευμάτων και 
στους χώρους διανομής των γευμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η προσφορά περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και αγαθών, με βάση το κριτήριο 
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
(Παράρτημα IV) 

Από τον προσφέροντα οικονομικό φορέα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος 
τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες 
ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται 
για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 
συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το 
σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και 
υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί 
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και 
ο προσφέρων καλείται να παραγάγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του υποσυστήματος, οι υποψήφιοι επισυνάπτουν ψηφιακά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία παραπέμποντας στη σχετική παράγραφο της 
διακήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.   

Στις ως άνω περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής και την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά 
έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 
94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 
βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης (ήτοι μετά την αποστολή της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε.). 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 
θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 
2 του ν. 2690/1999 ''Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας'', όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική 
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επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν 
φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης 
(Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι 
οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία 
όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται 
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.4.3  ΦΑΣΗ Α΄: Αίτηση Συμμετοχής - Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την αίτηση συμμετοχής των προσφερόντων στη 
διαδικασία της Φάσης Α’, περιλαμβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή 
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ). Το Ε.Ε.Ε.Σ. πρέπει να έχει υπογραφεί́ 
το πολύ́ έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

Το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να 
συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.  

Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς προτείνεται να 
χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο επικουρικό αρχείο XML, προκειμένου να εκμεταλλευτούν την 
υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε μορφή αρχείου PDF,το οποίο και 
αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα 
από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η εκτύπωση θα πρέπει να 
ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισμικό, εγκατεστημένο στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόμενο της εκτύπωσης σε 
ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή 
μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή 
από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF.  

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στο χώρο του 
Διαγωνισμού, οι οικονομικοί φορείς μπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική 
υπηρεσία (https://espdint.eprocurement.gov.gr/ ) να δημιουργούν το EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με 
ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν το Διαγωνισμό και αναφέρονται στην παρούσα 
Διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε μορφή pdf 
προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το υποβάλλουν με την προσφορά τους.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Ένας οικονομικός φορέας ή ένωση οικονομικών φορέων που συμμετέχει μόνος του αλλά στηρίζεται 
στις ικανότητες τρίτων, σύμφωνα, με την παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, πρέπει να μεριμνά ώστε 
η Αναθέτουσα Αρχή να λάβει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι σχετικές 
πληροφορίες για κάθε έναν φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται.  

Ειδικά στο Μέρος IV «Κριτήρια Επιλογής» του ΕΕΕΣ συμπληρώνονται τα πεδία εκείνα για τα οποία 
παρέχεται η στήριξη. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους (βλ. ΕΕΕΣ, μέρος IV, παράγραφος Γ «ποσοστό υπεργολαβίας»), 
μέρος της υπηρεσίας που υπερβαίνει το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας 
της προσφοράς του, υποβάλλεται ξεχωριστό ΕΕΕΣ από τον υπεργολάβο.  

https://espdint.eprocurement.gov.gr/


ΑΔΑ: 6ΒΣ346ΜΔΨΟ-ΛΗΑ



 

 

 

Σελίδα 37 

β) Υπεύθυνη δήλωση των οικονομικών φορέων με την οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται πλήρως 
και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, των Παραρτημάτων αυτής και των 
Τεχνικών Προδιαγραφών του έργου και παραιτούνται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης έναντι της 
αναθέτουσας αρχής ως προς οποιαδήποτε απόφασή της, ιδίως της αναβολής ή της ακύρωσης του 
διαγωνισμού, ή της υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής. 

γ) Τα δικαιολογητικά της παρ. 2.2.9.2.Β.7 

δ) Τα δικαιολογητικά της παρ. 2.2.9.2.Β.8 

ε) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο πέμπτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 72 
του ν. 4412/2016, δεν απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τους αιτούντες 
συμμετοχής.  

2.4.4  ΦΑΣΗ Β΄: Περιεχόμενα Φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά», «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής τεχνικής 
και οικονομικής προσφοράς 

2.4.4.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαδικασία της Φάσης Β’, 
περιλαμβάνουν: 

Α) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 
και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν 
ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε). 

Β) Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς των προσφερόντων οικονομικών φορέων 
στην κλειστή διαδικασία περιλαμβάνουν:  

(α) Τα αποδεικτικά της παρ. 2.2.9.2.Β.2. 

(β) Τα αποδεικτικά της παρ. 2.2.9.2.Β.3. 

(γ) Τα αποδεικτικά της παρ. 2.2.9.2.Β.4. 

(δ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι κατά την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης 
θα έχουν στη διάθεση τους κατάλληλα αδειοδοτημένη/ες μονάδα/ες παρασκευής γευμάτων ικανή/ές 
να καλύψουν το αντικείμενο της σύμβασης (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΚΜ») με δυναμικότητα 
τουλάχιστον ισόποση με τον αριθμό των γευμάτων (δύο μερίδες/ημέρα) του τμήματος/τμημάτων 
για τα οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον.  

(ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι το ένα εκ των ημερήσιων γευμάτων θα παραδίδεται 
φρεσκομαγειρεμένο/ζεστό (cook & serve) και ότι η/οι μονάδας/ες που θα χρησιμοποιηθούν για την 
εκτέλεση της σύμβασης θα βρίσκονται εντός εύλογης χιλιομετρικής απόστασης (χερσαία μεταφορική 
σύνδεση) από τον τόπο παράδοσης των γευμάτων. 

(στ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι κατά την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης 
θα έχουν στη διάθεση τους τα κατάλληλα οχήματα μεταφοράς γευμάτων για την προσήκουσα 
εκτέλεση της σύμβασης. 

(ζ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
προς υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1 επί ποινή 
αποκλεισμού θα υποβληθούν: 

i) η/οι άδεια/ες λειτουργίας της/των μονάδας/ων παρασκευής γευμάτων με κωδικό αριθμό έγκρισης 
(ΙΜΡ) από τον ΕΦΕΤ, στην/στις οποία/ες να αναγράφεται η μέγιστη ημερήσια παραγωγική ικανότητα 
της/των μονάδας/ων σε μερίδες (σε περίπτωση που η άδεια αναγράφει κιλά, θα πρέπει να γίνεται 
αναγωγή σε μερίδες γευμάτων, ήτοι 400 γρ. ανά μερίδα ζεστού γεύματος), καθώς και η χορήγηση 
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κωδικού αριθμού έγκρισης (ΙΜΡ) από τον ΕΦΕΤ για την παρασκευή γευμάτων. Σε περίπτωση όπου 
η άδεια λειτουργίας δεν αναγράφει την ημερήσια παραγωγική δυνατότητα, αυτό μπορεί να 
καλύπτεται με Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα αναφέρει την ημερήσια παραγωγική δυνατότητα σε 
μερίδες γευμάτων, 400 γρ. ανά μερίδα ζεστού γεύματος, αρμοδίως υπογεγραμμένη. 

ii) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ο αριθμός μερίδων που είναι δεσμευμένος σε άλλες 
συμβάσεις με το Δημόσιο ή με ιδιώτες, καθώς και ο αριθμός των υπολειπόμενων διαθέσιμων μερίδων 
της/των μονάδας/ων παρασκευής γευμάτων, σύμφωνα με την παραγωγική ικανότητα της μονάδας 
με βάση την άδεια της. Τονίζεται ότι ο αριθμός των υπολειπόμενων διαθέσιμων μερίδων της/των 
μονάδας/ων παρασκευής γευμάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της σύμβασης θα 
πρέπει να καλύπτει το πλήθος των γευμάτων που απαιτούνται καθημερινά για τα Τμήματα για τα 
οποία υπογράφεται η σύμβαση, ήτοι δύο (2) γεύματα ανά άτομο ανά ημέρα. Για τα ανωτέρω δεν 
λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες παροχής πρωινού καθώς αυτό θα αποτελείται από τυποποιημένα 
προϊόντα. 

iii) κατάλογος στον οποίο θα αναγράφονται οι αριθμοί κυκλοφορίας των οχημάτων που θα διατεθούν 
για τη μεταφορά των γευμάτων, τις άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών και αποδεικτικά 
καταλληλότητας μεταφοράς τροφίμων. 

(η) υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι το προσωπικό που θα απασχοληθεί για την 
προετοιμασία των γευμάτων διαθέτει πιστοποιητικά υγείας σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη 
Υ1γ/ΓΠ/οικ. 35797/2012 (ΦΕΚ Β’ 1199/11-4-2012). 

(θ) Τα αποδεικτικά της παρ. 2.2.9.2.Β.5.(α) 

(ι) Τα αποδεικτικά της παρ. 2.2.9.2.Β.6. 

Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη 
συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται. H 
τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί 
από την αναθέτουσα αρχή με την “Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων -Απαιτήσεις-Τεχνικές 
Προδιαγραφές” του Παραρτήματος ΙΙ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει 
των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο 
ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν, εφόσον τα στοιχεία αυτά 
είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 

2.4.4.2. Οικονομική Προσφορά 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 
πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
Παράρτημα ΙV της παρούσας. 

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας για κάθε Τμήμα στο οποίο υποβάλλεται προσφορά δίνεται σε 
ευρώ με αναφορά στην τιμή ημερήσιας ατομικής μερίδας σίτισης και αφορά σε όλες τις κατηγορίες 
γευμάτων. Υποδιαιρέσεις του ευρώ στην προσφερόμενη τιμή επιτρέπονται μέχρι των δύο δεκαδικών 
ψηφίων. 

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα IV της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.] 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην 
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας-πλαίσιο και δεν 
αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 
με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 
προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην 
παρ. 1.3.5. της παρούσας.  

2.4.5  Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
δώδεκα μηνών (365 ημερολογιακών ημερών) από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής των φακέλων τεχνικής και οικονομικής προσφοράς της Β΄ Φάσης του διαγωνισμού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω 
αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε 
οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν 
την προσφορά, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της 
προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν 
τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6  Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των αιτήσεων 
συμμετοχής και των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, αίτηση συμμετοχής και προσφορά 
αντίστοιχα: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω 
και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής Α΄ 
Φάση), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλων τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς, τρόπος 
σύνταξης και υποβολής τεχνικής και οικονομικής προσφοράς), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 
3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών 
προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.2. της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα 
με την παράγραφο 3.1.2.γ και 3.1.2.δ της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
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δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 
Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας (περ. γ΄ 
της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με 
κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε 
ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης. 

ι) Υπερβολικά χαμηλή Οικονομική Προσφορά: Οικονομική προσφορά με συγκριτικό κόστος μικρότερο 
του 85% της διαμέσου (median) του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών Οικονομικών Προσφορών 
θεωρείται ως υπερβολικά χαμηλή. Πριν την απόρριψη μιας τέτοιας Προσφοράς, η Επιτροπή 
Διενέργειας του διαγωνισμού, οφείλει να ζητήσει μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ από τον υποψήφιο 
Ανάδοχο να παράσχει εντός αποκλειστικής προθεσμίας που θα ορίζεται στο αίτημά της και δεν θα 
υπερβαίνει τις 10 ημέρες, πλήρη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονομικής Προσφοράς σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 88 του ν.4412/2016. Ο υποψήφιο⁴ς υποβάλλει μέσω 
του συστήματος την ανωτέρω αιτιολόγηση και η Επιτροπή οφείλει να εξακριβώσει τη σύνθεση της 
Προσφοράς λαμβάνοντας υπόψη τη δοθείσα αιτιολόγηση (επαλήθευση Προσφοράς). Εάν και μετά 
την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόμενες τιμές κριθούν ως υπερβολικά χαμηλές, η 
Προσφορά θα απορρίπτεται 

ια) Προσφορά η οποία εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφερομένου κόστους σε είδος, προϊόν 
ή υπηρεσία σε άλλο μέρος πλην της Οικονομικής Προσφοράς. 



ΑΔΑ: 6ΒΣ346ΜΔΨΟ-ΛΗΑ



 

 

 

Σελίδα 41 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1  Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση αιτήσεων συμμετοχής (Α΄ ΦΑΣΗ)  
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διενέργειας / Επιτροπή Αξιολόγησης), προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

α) Η ηλεκτρονική αποσφράγιση κατά τις παραγράφους 1.5 και 2.4.2 της παρούσας διενεργείται από 
τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας / Επιτροπής Αξιολόγησης του φακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής» την 04η Μαρτίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. 

β) Κάθε οικονομικός φορέας που έχει υποβάλλει αίτηση συμμετοχής αποκτά πρόσβαση στις αιτήσεις 
και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές από τον υποψήφιο.  

γ) Ακολούθως, η Επιτροπή Διενέργειας / Επιτροπή Αξιολόγησης, ελέγχει τα δικαιολογητικά της 
αίτησης συμμετοχής της παρ. 2.4.3 της παρούσας.  

δ) Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί, μέσω του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή 
υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. Η πιο πάνω 
διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016 που αναλογικά εφαρμόζονται στην παρούσα και δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια 
μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της 
διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. Η Επιτροπή Διενέργειας / Επιτροπή Αξιολόγησης 
συντάσσει Πρακτικό με το οποίο εισηγείται τον αποκλεισμό των υποψηφίων που έχουν υποβάλει 
ελλιπή Δικαιολογητικά Συμμετοχής και των οποίων τα υποβληθέντα στοιχεία δεν πληρούν τους 
σχετικούς όρους της παρούσας Πρόσκλησης. 

ε) Δεν υφίσταται περιορισμός αναφορικά με τον αριθμό των υποψηφίων που θα προεπιλεγούν για 
συμμετοχή στη Φάση Β΄ της διαδικασίας  

στ) Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται στο πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας / Επιτροπής 
Αξιολόγησης ή σε παράρτημά του, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της. Η Επιτροπή 
Διενέργειας / Επιτροπή Αξιολόγησης ολοκληρώνει τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού με το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας, με το οποίο εισηγείται τους προεπιλεγέντες υποψηφίους και υποβάλλει 
στην αναθέτουσα αρχή το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, ως “εσωτερικό”, μέσω της λειτουργίας 
“επικοινωνία” του υποσυστήματος, προς έγκριση.  

ζ) Στη συνέχεια, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση έγκρισης του πρακτικού σε όλους τους 
υποψήφιους. Κατά της απόφασης αυτής χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

η) Όλοι οι υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν για το αποτέλεσμα της προεπιλογής και οι προεπιλεγέντες 
υποψήφιοι θα προσκληθούν να υποβάλουν τις προσφορές τους και λοιπά στοιχεία, όπως 
καθορίζονται στις παραγράφους 1.5., 2.4.2 και 2.4.4. της παρούσας Διακήρυξης για το Β΄ Στάδιο. 
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3.1.2  Ηλεκτρονική αποσφράγιση και Αξιολόγηση προσφορών (Β΄ ΦΑΣΗ) 

Κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή διά της πρόσκλησης που θα 
απευθύνει στους προεπιλεγέντες υποψηφίους προς υποβολή προσφορών της Β΄ ΦΑΣΗΣ, σύμφωνα 
με τις παραγράφους 1.5 και 2.4.2 της παρούσας, διενεργείται η ηλεκτρονική αποσφράγιση 
ξεχωριστά, πρώτα του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» και σε 
επόμενο στάδιο του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» με τη διαδικασία που ορίζεται 
παρακάτω. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο 
αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη 
των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα: 

α) Η Επιτροπή Διενέργειας / Επιτροπή Αξιολόγησης καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς 
και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά συμμετοχής. Η αξιολόγηση και τα αποτελέσματα του 
ελέγχου αυτών για την αποδοχή ή την απόρριψη, καταχωρίζονται σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται 
από τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την 
απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να 
ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της 
παρούσας.  

Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων,  και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή 
απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν 
λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», 
στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

δ) Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλεί, μέσω του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή 
υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη.  

Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 102 
του ν. 4412/2016 που αναλογικά εφαρμόζονται στην παρούσα και δεν επιτρέπεται να έχει ως 
συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της 
διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή 
δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί.  
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ε) Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά την παράγραφο 2.4.6.(ι) 
της παρούσας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. 
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλογικά τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

στ) Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της Επιτροπής Διενέργειας / Επιτροπής Αξιολόγησης και παρουσία των οικονομικών φορέων που 
υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» 
και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω 
της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των 
αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών των ως άνω 
σταδίων. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον/στους προσφέροντα/ες, ο/οι οποίος/οι πρόκειται να 
συμμετέχει/ουν στη συμφωνία-πλαίσιο, ανά τμήμα («προσωρινό/οί ανάδοχο/οι»), και τον/τους καλεί 
να υποβάλει/ουν εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης 
σε αυτόν/ους, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 
του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. ανά 
περίπτωση της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 
ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8 αυτής, ανά περίπτωση.  

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον/τους προσφέροντα/νες, ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν/ους εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 
94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και 
σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά 
τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή 
των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο/ους τον προσωρινό/ους ανάδοχο/ους 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν/ους στον/στους οποίο/ους πρόκειται 
να γίνει η κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 
υπoβλήθηκαν και ο/οι προσωρινός/οι ανάδοχος/οι υποβάλλει/ουν εντός της προθεσμίας της πρώτης 
παραγράφου (10 ημερών) αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της 
προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται 
ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την προθεσμία 
υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από 
τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η Αναθέτουσα Αρχή 
ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και 
πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ ́ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α ́, 
τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.  
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Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά, λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Ο/οι προσφέρων/οντες (“προσωρινός/οί ανάδοχος/οι”) κηρύσσεται/ονται έκπτωτος/οι, και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με 
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 
έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι 
την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα 
ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 
ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή Διενέργειας / Επιτροπή Αξιολόγησης και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της συμφωνίας-
πλαίσιο είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του/των προσωρινού/ών 
αναδόχου/ων ως εκπτώτου/ων.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
Διενέργειας / Επιτροπής Αξιολόγησης επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει 
αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον/τους προσωρινό/ούς ανάδοχο/ους, ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος. 

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της συμφωνίας-πλαίσιο 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της συμφωνίας-πλαίσιο 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 

α) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τον Ν. 
4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον/στους προσωρινό/ους ανάδοχο/ους, εφόσον 
αυτός/οί υποβάλει/ουν επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και υπεύθυνη 
δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του/τους οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του 
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άρθρου 104 του ν. 4412/2016 που τυγχάνει αναλογικής εφαρμογής. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 
από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση  

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον/τους ανάδοχο/ους να προσέλθει/ουν για υπογραφή του 
συμφωνητικού της συμφωνίας-πλαίσιο εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο/οι ανάδοχος/οι δεν προσέλθει/ουν να υπογράψει/ουν το ως άνω συμφωνητικό 
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται/ονται έκπτωτος/οι, και η κατακύρωση, με την ίδια 
διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, εφόσον υπάρχει. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη συμφωνία-
πλαίσιο και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της 
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τα 
άρθρα 360 και επόμενα του Ν.4412/16, κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 
του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξη της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης 
πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 
τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε 
αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, 
πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου 
οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής 
τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. Σε 
περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016, το 
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα 
λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν γίνουν δεκτά με Απόφαση της ΑΕΠΠ προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το 
άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην 
περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
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Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και 
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση 
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την 
προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών 
από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής 
από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 
κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από 
την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως 
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή 
ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη 
της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας / Επιτροπής Αξιολόγησης. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα 
ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά 
της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 
παράλειψη. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ   

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης) 

4.1.1  Εγγύηση καλής εκτέλεσης συμφωνίας-πλαίσιο 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, οι συμβαλλόμενοι στη συμφωνία-πλαίσιο 
οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να καταθέσουν πριν ή κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας 
ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί της συνολικής αξίας της συμφωνίας πλαίσιο, ή του τμήματος της 
συμφωνίας-πλαίσιο, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον 
τίτλο της συμφωνίας-πλαίσιο και το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 
του ν. 4412/2016. (Παράρτημα V) 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά κατ' έτος 
σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της συμφωνίας-πλαίσιο.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο θα είναι μεγαλύτερος κατά 
δύο (2) μήνες από το συνολικό χρόνο ισχύος της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
των συμμετεχόντων στη συμφωνία-πλαίσιο οικονομικών φορέων.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της συμφωνίας-πλαίσιο, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

4.1.2  Εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτελεστικών συμβάσεων  
Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, ο ανάδοχος εκάστου Τμήματος 
υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 γ) εδάφιο δεύτερο του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. (Παράρτημα V) 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον 
τίτλο της σύμβασης και το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 
4412/2016. (Παράρτημα V) 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του 
αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της εκτελεστικής σύμβασης οφείλει να είναι δύο 
μήνες μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος της εκτελεστικής σύμβασης και παρατείνεται ανάλογα σε 
περίπτωση παράτασης του χρόνου της εκτελεστικής σύμβασης. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση 
της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, 
συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, 
εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό 
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που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν 
στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων/ή η σταδιακή αποδέσμευση, γίνεται 
μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της συμφωνίας-πλαίσιο εφαρμόζονται αναλογικά οι σχετικές διατάξεις του ν. 
4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο 

4.3.1. (α) Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος εκάστου Τμήματος τηρεί τις υποχρεώσεις 
στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον/τους ανάδοχο/ους και τους υπεργολάβους του/τους 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους. 

(β) Επιπρόσθετα, οι συμβαλλόμενοι στις εκτελεστικές συμβάσεις, ως διακινητές 
συσκευασμένων προϊόντων υποχρεούνται να μην διακινούν προϊόντα των οποίων οι παραγωγοί δεν 
έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραγράφους 2 και 11 του άρθρου 4β  
και της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.2939/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης 
εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική 
σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και 
αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή της/των εκτελεστικών συμβάσεων, στις οποίες γίνεται 
υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων 
της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 
αναλογικά εφαρμοζόμενου. Επιπρόσθετα ο αριθμός ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού σύμφωνα με 
την παρ.1.του άρθρου 130 του Ν.4412/16 και την παρ.11 του άρθρου 4β του Ν.2939/01 θα πρέπει 
να είναι εν ισχύ καθ όλη την διάρκεια της/των εκτελεστικής/ων σύμβασης/σεων. 

(γ) Οι συμβαλλόμενοι στις εκτελεστικές συμβάσεις οικονομικοί φορείς θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τον Κανονισμό 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων και με εθνικές διατάξεις 
σχετικά με την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 (Ν.4736/2020 (ΦΕΚ 200/Α΄) σχετικά με την μείωση των 
επιπτώσεων χρήσης ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον. 

(δ) Οι συμβαλλόμενοι στις εκτελεστικές συμβάσεις οικονομικοί φορείς υποχρεούται/νται, να 
λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από τον εκάστοτε φορέα 
χρηματοδότησης. 

(ε) Σε περίπτωση κατά την οποία ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή η παροχή των υπηρεσιών 
σε επιπλέον κέντρο φιλοξενίας ή άλλο σημείο, που θα υποδειχθεί εντός (γεωγραφικά) του/των 
κατακυρωθέντος/ων Τμήματος/ων, οι συμβαλλόμενοι στις εκτελεστικές συμβάσεις οικονομικοί 
φορείς υποχρεούται/νται να ανταποκρίνονται εντός δύο (2) ημερών στο αίτημα της αναθέτουσας 
αρχής. 

4.3.2 Η αναθέτουσα αρχή προσφεύγει υποχρεωτικά για την κάλυψη των αναγκών της στους 
αναδόχους της Συμφωνίας – Πλαίσιο και συνάπτει τις εκτελεστικές συμβάσεις κατά τη διάρκεια της 
συμφωνίας – πλαίσιο υπό τους όρους αυτής (Παραρτήματα VΙ και VII). 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105
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4.4 Υπεργολαβία  

4.4.1. Ο/οι συμβαλλόμενος/οι στη συμφωνία-πλαίσιο/ανάδοχος/οι της/των εκτελεστικής/ών 
σύμβασης/εων δεν απαλλάσσεται/ονται από τις συμβατικές του/τους υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της/των σύμβασης/εων σε υπεργολάβους. Η τήρηση 
των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 
ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της συμφωνίας-πλαίσιο/εκτελεστικής σύμβασης ο/οι ανάδοχος/οι 
υποχρεούται/νται να αναφέρει/ουν στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και 
τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του/τους, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση 
αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται/νται να 
γνωστοποιεί/ουν στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια 
της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο 
ο/οι ανάδοχος/οι χρησιμοποιεί/ουν εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του/των 
αναδόχου/ων με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός/οι υποχρεούται/νται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει/ουν δε να διασφαλίσει/ουν την 
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει/ουν στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 
παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το 
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου 
να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να 
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως 
άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται 
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα κατ’ αναλογική εφαρμογή 
στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση συμφωνίας-πλαίσιο κατά τη διάρκειά της  

Η συμφωνία-πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της συμφωνίας-πλαίσιο  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη συμφωνία-πλαίσιο κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η συμφωνία-πλαίσιο έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατ’ αναλογική εφαρμογή της παρ. 4 του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της συμφωνίας-πλαίσιο, τελούσε σε μια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της συμφωνίας -πλαίσιο, 

γ) η συμφωνία-πλαίσιο δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί 
με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της 
ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

5.1  Δικαιολογητικά του αναδόχου  στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
εκτελεστικής σύμβασης  

Διαδικασία σύναψης εκτελεστικών συμβάσεων 

5.1.1. Κατόπιν της σύναψης της συμφωνίας -πλαίσιο σύμφωνα με το άρθρο 3.3 της παρούσας, το 
έργο θα χωριστεί σε επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις ανά τμήμα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις  της 
αναθέτουσας αρχής. Η ανάθεση των εκτελεστικών συμβάσεων διενεργείται σύμφωνα με την παρ. 
5α του άρθρου 39 του ν. 4412/2016, χωρίς προκήρυξη νέου διαγωνισμού, απευθείας με τον πρώτο 
κατά σειρά μειοδοσίας συμβαλλόμενο στη συμφωνία πλαίσιο οικονομικό φορέα ανά τμήμα, κατά την 
ακόλουθη διαδικασία:  

Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω της Επικοινωνίας του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στον πρώτο ανάδοχο, κατά σειρά μειοδοσίας, του κάθε τμήματος, για την 
υπογραφή της αντίστοιχης εκτελεστικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και της 
συμφωνίας -πλαίσιο. Σε κάθε πρόσκληση κατά τα ανωτέρω περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) Καθορίζονται οι υφιστάμενες απαιτήσεις σίτισης καθώς και ο χρόνος και τόπος παροχής των 
υπηρεσιών, 

β) Καλείται ο πρώτος ανάδοχος, κατά σειρά μειοδοσίας, να υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή, το 
αργότερο μέσα σε δέκα ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης: 

(i) Τα ζητούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παρ. 2.4.4.1.Β.(ζ), 2.2.9.2.Β.5(β) και 
2.4.4.1.Β.(η) της παρούσας 

(ii) επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παρ. 3.2. της παρούσας, εκτός αν τα ήδη ευρισκόμενα 
στα χέρια της αναθέτουσας αρχής εξακολουθούν να ισχύουν. 

(iii) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α) ότι ο ανάδοχος εξακολουθεί να πληροί τα 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής της παρούσας βάσει της οποίας υπεγράφη η συμφωνία – πλαίσιο. 

(iv) τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπησή του, άλλως υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή από τη σύναψη της συμφωνίας – πλαίσιο. 

5.1.2 Η αξιολόγηση και ο έλεγχος των παραπάνω δικαιολογητικών θα διενεργηθεί από την αρμόδια 
Επιτροπή Αξιολόγησης και ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διενέργειας / 
Επιτροπή Αξιολόγησης και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης της Εκτελεστικής Σύμβασης, κατά το άρθρο 3.2 της 
παρούσας. 

5.1.3 Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις i), ii), iii) του άρθρου 3.2 «Πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών κατακύρωσης – Δικαιολογητικά κατακύρωσης» της διακήρυξης, ο πρώτος ανάδοχος, 
κατά σειρά μειοδοσίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης της συμφωνίας – πλαίσιο του συγκεκριμένου ανάδοχου και η κατακύρωση γίνεται 
στον αμέσως επόμενο κατά σειρά μειοδοσίας ανάδοχο, συμβαλλόμενο στη συμφωνία – πλαίσιο 
οικονομικό φορέα, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας.  

5.1.4 Οι οικονομικοί φορείς σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν.4412/16 δεν υποχρεούνται 
να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση ή συνάψει 
τη συμφωνία-πλαίσιο, διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

5.2  Κατακύρωση – σύναψη εκτελεστικής σύμβασης 

5.2.1 Εφόσον τα δικαιολογητικά της παραγράφου 5.1 κριθούν επαρκή, η Αναθέτουσα Αρχή 
κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου, σε όλους τους συμβαλλόμενους στη συμφωνία – πλαίσιο του Τμήματος που 
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αφορά η εκτελεστική σύμβαση εκτός από τον ανάδοχο που καλείται να συνάψει την εκτελεστική 
σύμβαση, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα 
αποτελέσματά της εφόσον δεν κοινοποιηθεί σε όλους τους ανωτέρω.  

5.2.2. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της εκτελεστικής 
συμφωνίας ανά τμήμα επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα ακόλουθα: 

α) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον προβλέπεται, 
σύμφωνα με το ν. 4700/2020 και την παρ. 9, άρθρου 39 του ν. 4412/2016,. 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο που καλείται να συνάψει την εκτελεστική 
σύμβαση ανά τμήμα, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη 
δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του/τους οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του 
άρθρου 104 του ν. 4412/2016 που τυγχάνει αναλογικής εφαρμογής. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 
από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας / Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συντάσσει πρακτικό που 
συνοδεύει τη σύμβαση. 

5.2.3. Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο ανά τμήμα να προσέλθει για υπογραφή της 
αντίστοιχης εκτελεστικής σύμβασης εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 
επόμενο κατά σειρά μειοδοσίας ανάδοχο της συμφωνίας-πλαίσιο για το αντίστοιχο τμήμα, εφόσον 
υπάρχει.  

5.2.4 Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, ο ανάδοχος παρέχει πριν ή κατά 
την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της καθορίζεται σε ποσοστό 5% 
της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης χωρίς ΦΠΑ. 

 

5.3  Υποχρεώσεις αναδόχων των εκτελεστικών συμβάσεων 

Ο / οι ανάδοχος / οι, καθ’ όλη τη διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων, οφείλει /ουν να τηρεί / ούν 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. Οι υπηρεσίες παραλαμβάνονται τμηματικά, ανά ημερολογιακό 
μήνα, με την σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από την 
αρμόδια επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον/τους ανάδοχο/ους και τους υπεργολάβους του/τους 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους. 

Επιπρόσθετα, οι ανάδοχοι των εκτελεστικών συμβάσεων, ως διακινητές συσκευασμένων προϊόντων 
υποχρεούνται να μην διακινούν προϊόντα των οποίων οι παραγωγοί δεν έχουν εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραγράφους 2 και 11 του άρθρου 4β και της παρ. 1 του 
άρθρου 12 του ν. 2939/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η τήρηση των υποχρεώσεων 
ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών 
στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός 
της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 
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την υπογραφή της/των εκτελεστικών συμβάσεων, στις οποίες γίνεται υποχρεωτικά μνεία του 
αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας 
παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 αναλογικά 
εφαρμοζόμενου. Επιπρόσθετα ο αριθμός ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού σύμφωνα με την 
παρ.1.του άρθρου 130 του Ν.4412/16 και την παρ.11 του άρθρου 4β του Ν.2939/01 θα πρέπει να 
είναι εν ισχύ καθ όλη την διάρκεια της/των εκτελεστικής/ων σύμβασης/σεων. 

Ο/οι ανάδοχος/οι υποχρεούται/νται, να λαμβάνει/ουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που 
προβλέπονται από τον εκάστοτε φορέα χρηματοδότησης. 

5.4  Διάρκεια εκτελεστικών συμβάσεων 

5.4.1 Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων καθορίζεται ελεύθερα από την 
Αναθέτουσα Αρχή και άρχεται από την υπογραφή της ή την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν και 
τυχόν τροποποίησή της και λήγει με την ανάλωση του συμβατικού ποσού ή κατά την ημερομηνία 
που ορίζεται στη σύμβαση και τυχόν τροποποίησή της. 

5.4.2 Ο ρευστός, και ευμετάβλητος χαρακτήρας των μεταναστευτικών / προσφυγικών ροών, 
συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία της αναθέτουσας αρχής προς προσδιορισμό των παρεχόμενων 
ποσοτήτων ανά ημέρα της εκτελεστικής σύμβασης ανά Τμήμα η οποία δύναται να προκαλέσει 
αυξομείωση των ποσοτήτων κατά τη διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης ανά Τμήμα με συνέπεια 
είτε την ανάλωση της συμβατικής αξίας της εκτελεστικής σύμβασης πριν τη λήξη της συμβατικής 
διάρκειας αυτής είτε τη λήξη της συμβατικής διάρκειας πριν την ανάλωση της συμβατικής αξίας της. 
Σε αμφότερες τις περιπτώσεις η εκτελεστική σύμβαση τροποποιείται δυνάμει της παρ. 1.γ άρθρου 
132 του ν. 4412/2016. 

5.4.3 Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η συνολική διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης μπορεί να 
παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα 
από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε 
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν 
λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή αν λήξει 
η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να παρασχεθούν στην αναθέτουσα αρχή οι 
υπηρεσίες της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από 
υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου 
της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθ. 
218 του Ν. 4412/2016.  

5.5  Παραλαβή του αντικειμένου εκτελεστικών συμβάσεων 

5.5.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών (γευμάτων) γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής η 
οποία συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β΄ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 κατ’ 
αναλογική εφαρμογή των άρθρων 208 και 219 του ως άνω νόμου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής 
διενεργείται έλεγχος ποσότητας και ποιότητας  και εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να παραστεί και ο 
ανάδοχος. Ο έλεγχος ποιότητας γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους: 
μακροσκοπικός έλεγχος – χημική ή μηχανική εξέταση – πρακτική δοκιμασία. Το κόστος της 
διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

5.5.2. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής γευμάτων με παρατηρήσεις – απόρριψης γευμάτων) κατ’ 
αναλογική εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016. Τα πρωτόκολλα που 
συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και 
στους αναδόχους. 

5.5.3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες/γεύματα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της εκτελεστικής σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, 
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της ανωτέρω σύμβασης και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα (ποσότητα και 
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ποιότητα) των παρεχόμενων υπηρεσιών/γευμάτων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η 
καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να 
εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών/γευμάτων, με έκπτωση ή μη, επί της 
συμβατικής αξίας, η οποία εφόσον επιβληθεί θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 
παρεκκλίσεις. (κατ’ αναλογική εφαρμογή των άρθρων 208 και 219 του ν. 4412/2016) 

5.5.4. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 
οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται 
υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. 

5.5.5. Γεύματα που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με 
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα κατ’ αναλογική εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016. 
Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

5.5.6. Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που 
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄ εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον 
τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν. 4412/16 που εφαρμόζεται αναλογικά. 
Το αποτέλεσμα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο 
ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 

5.5.7. Αν η παραλαβή των υπηρεσιών/γευμάτων και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, 
θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του 
Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016, που εφαρμόζεται αναλογικά. 

5.5.8 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 
που εφαρμόζεται αναλογικά και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές 
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

5.6  Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών/γευμάτων, 
με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί 
να εγκρίνεται αντικατάστασή της/των με άλλη/α, που να είναι σύμφωνη/α με τους όρους της 
σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν ο ανάδοχος δεν 
αντικαταστήσει τα γεύματα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον 
έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

5.7  Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο ή και από την εκτελεστική σύμβαση που έχει υπογράψει και από 
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κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εάν δεν ανανεώσει έγκαιρα τα πιστοποιητικά της παρ. 
2.2.9.2.Β.5 ή εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και 
εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των 
παρατάσεων. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο, 
επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις: α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της συμφωνίας-πλαίσιο ή 
και των εκτελεστικών συμβάσεων που έχει υπογράψει με την αναθέτουσα αρχή στη συμφωνία-
πλαίσιο, β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη συμφωνία-
πλαίσιο ανάδοχο είτε από ποσόν που 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 ανάδοχο 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. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του 
ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων 
συμβάσεων. 

5.8  Καταγγελία της σύμβασης – Ρήτρα Υποκατάστασης αναδόχου 

5.8.1 Στην περίπτωση που, κατά την ανάθεση της/των εκτελεστικής/ων σύμβασης/εων ή και κατά 
την εκτέλεση αυτής/ών σε κάθε Τμήμα, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

5.8.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να 
αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

5.8.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, καθώς και στην περίπτωση 
του άρθρου 5.7 ανωτέρω, η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά, 
μειοδότη, συμβαλλόμενο στη συμφωνία – πλαίσιο για το συγκεκριμένο τμήμα και να του προτείνει 
να αναλάβει την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις και βάσει της τιμής της δικής του προσφοράς  κατά την παρούσα ρητή ρήτρα 
υποκατάστασης κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016 
(Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ με αρ. 22 με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά 
τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ)). Για τη σύναψη της εκτελεστικής 
σύμβασης ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους 5.1 και 5.2 της παρούσας. 
Η υποβολή διοικητικής προσφυγής κατά το άρθρο 5.9. της παρούσας δεν αναστέλλει την 
ενεργοποίηση της ρήτρας υποκατάστασης αναδόχου εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής. 

5.8.4. Στην περίπτωση ουσιώδους λόγου ο κατά την άνω παράγραφο προσκαλούμενος φορέας 
δύναται να μην αποδεχθεί την εκτέλεση της σύμβασης ή τη σύναψη της εκτελεστικής σύμβασης. 
Στην περίπτωση αυτή ο οικονομικός φορέας συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την 
τεκμηρίωση του αιτήματός του το οποίο εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία αποφασίζει 
σχετικά κατόπιν εισήγησης του αρμοδίου οργάνου για την αποδέσμευσή του από τη συμφωνία – 
πλαίσιο και την επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης αυτής και ειδοποιεί μέσω ηλεκτρονικού 
εγγράφου τον προμηθευτή. 
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5.8.5. Στην περίπτωση ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής 
αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή 
καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από 
άλλον οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, 
ο ανάδοχος υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του από το τελευταίο, υπό τον όρο 
ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης, κατ’ ανάλογη 
εφαρμογή του άρθρου 132, παρ. 1.δ του ν. 4412/2016 (Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ με αρ. 22 
με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο ΙΙ, σελ. 18 (ΑΔΑ: 
7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ)). 

5.9  Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να ασκήσει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης με 
την επιφύλαξη των προβλεπομένων στο άρθρο 5.8.3 της παρούσας. Επί της προσφυγής, αποφασίζει 
το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.  

5.10  Ειδικοί Όροι Πληρωμής 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες από την αρμόδια 
Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής, στο 100% του συμβατικού τιμήματος που παραλήφθηκε 
σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα παράγραφο και στις 5.5 και 5.6 της παρούσας 
διακήρυξης. 

Δύναται κατόπιν αιτήματος του αναδόχου και με σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής οι 
πληρωμές του συμβατικού τιμήματος να πιστώνονται σε ενεχυριασμένους λογαριασμούς που τηρεί 
ο ανάδοχος σε πιστωτικά ιδρύματα. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν.4412/2016, 
όπως παρακάτω: 

• Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή σύμφωνα με το άρθρο 
219 του ν.4412/2016 

• Παραστατικό του αναδόχου (τιμολόγιο επί πιστώσει). 

• Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.  

• Βεβαίωση του αριθμού ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του Αναδόχου. 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή δύναται κατά περίπτωση να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο 
δικαιολογητικό. 

Η εξόφληση στο 100% θα γίνεται υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των 
υπηρεσιών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής ποινικών ρητρών ή κυρώσεων εις βάρος του 
αναδόχου.  

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των συμβατικών υπηρεσιών 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 
ακόλουθες κρατήσεις: 

 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art200
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art219
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art219
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Κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,07% 

Χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3% 

ΟΓΑ επί του ως άνω Χαρτοσήμου 20% 

Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06% 

Χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π. 3% 

ΟΓΑ επί του ως άνω Χαρτοσήμου 20% 

 

Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της/των 
υπογραφείσας/υπογραφεισών εκτελεστικής/ών σύμβασης/συμβάσεων με τον/τους αναδόχους. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία, άρθρο 64 του ν. 
4172/2013 (Α΄ 167), παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 8% επί της καθαρής συμβατικής 
αξίας των παραληφθέντων υπηρεσιών (της συμβατικής αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση του 
ΦΠΑ και των ανωτέρω κρατήσεων). 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του κάθε τιμολογίου/ων βαρύνει την 
αναθέτουσα αρχή. 

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 

 

 

ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

 

 

Κοινοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

Οριζόμενα μέλη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού: 

α) Ιωάννης Φίλος 

β) Τριανταφυλλιά Ιψαραλέξη 

γ) Ζήσιμος Λυκούδης 

δ) Βασιλική Κακοσίμου 

ε) Ευαγγελία Κτιστάκη 

στ) Αικατερίνη Τόγκα 

ζ) Ασημίνα Παπανδρέου 

η) Σταυρούλα Μαρινοπούλου 
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Εσωτερική Διανομή (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) 

1. Γραφείο Υπουργού 

2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής 
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο 

4. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως  
5. Διοικητή Υπηρεσίας Υποδοχής & Ταυτοποίησης  
6. Γενική Διευθύντρια Δ/κών & Οικ. Υπηρεσιών  
7. Γενική Διευθύντρια Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, 

Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων Πόρων 

8. Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης 
9. Δ/νση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομικών Αναφορών 

10. Δ/νση Προμηθειών & Λειτουργικής Μέριμνας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Συμφωνίας-πλαίσιο (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

1.1 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

α/α Τμήματα 

Άτομα 
/ 

ημέρα 

Εκτιμώμενη αξία κατ’ 
έτος σε € χωρίς ΦΠΑ, 

άνευ 
συνυπολογισμού της 

προαίρεσης 

Εκτιμώμενη αξία του συνόλου 
των συμβάσεων της διάρκειας 
της συμφωνίας - πλαίσιο σε €, 

άνευ συνυπολογισμού της 
προαίρεσης 

1 ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 12.000 30.134.400 €  120.537.600 €  

2 ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 12.000 30.134.400 €  120.537.600 €  

3 ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ 6.000 15.067.200 €  60.268.800 € 

4 ΠΕ ΧΙΟΥ 3.000 7.533.600 €  30.134.400 €  

5 ΠΕ ΣΑΜΟΥ 3.000 7.533.600 €  30.134.400 €  

6 ΛΟΙΠΑ ΝΗΣΙΑ 5.000 12.556.000 €  50.224.000 €  

Γενικό Άθροισμα 41.000 102.959.200 € 411.836.800 € 

 

Σε κάθε ένα από τα τμήματα περιλαμβάνονται τα υφιστάμενα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
και οι υφιστάμενες Δομές Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, κάθε άλλη εγκατάσταση που θα δημιουργηθεί 
εντός αυτών των Περιφερειακών Ενοτήτων αλλά και κάθε άλλη έκτακτη ανάγκη κάλυψης, στα 
πλαίσια των οριζόμενων Περιφερειακών Ενοτήτων. Αναλυτικότερα: 

 

Τμήμα 1 – Βόρεια Ελλάδα: 

Περιφέρεια Περιφερειακές Ενότητες ΚΥΤ & Δομές 

Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης 

Π.Ε. Δράμας 

Π.Ε. Έβρου 

Π.Ε. Θάσου 

Π.Ε. Καβάλας 

Π.Ε. Ξάνθης 

Π.Ε. Ροδόπης 

Δομή Δράμας 

Δομή Καβάλας 

ΚΥΤ Φυλακίου 

 

& κάθε άλλο σημείο εντός των 
εν λόγω Περιφερειακών 

Ενοτήτων 

Κεντρικής Μακεδονίας 

Π.Ε. Ημαθίας 

Π.Ε. Θεσσαλονίκης 

Π.Ε. Κιλκίς 

Π.Ε. Πέλλας 

Π.Ε. Πιερίας 

Δομή Αλεξάνδρειας 

Δομή Βαγιοχωρίου 

Δομή Βεροίας 

Δομή Διαβατών 

Δομή Κάτω Μηλιάς 
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Περιφέρεια Περιφερειακές Ενότητες ΚΥΤ & Δομές 

Π.Ε. Σερρών 

Π.Ε. Χαλκιδικής 

Δομή Λαγκαδικίων 

Δομή Λουτρών Νέας 
Απολλωνίας 

Δομή Πολυκάστρου 

Δομή Σερρών 

Δομή Σιντικής 

 

& κάθε άλλο σημείο εντός των 
εν λόγω Περιφερειακών 

Ενοτήτων 

Δυτικής Μακεδονίας 

Π.Ε. Γρεβενών 

Π.Ε. Καστοριάς 

Π.Ε. Κοζάνης 

Π.Ε. Φλώρινας 

Δομή Γρεβενών 

 

& κάθε άλλο σημείο εντός των 
εν λόγω Περιφερειακών 

Ενοτήτων 

Ηπείρου 

Π.Ε. Άρτας 

Π.Ε. Θεσπρωτίας 

Π.Ε. Ιωαννίνων 

Π.Ε. Πρέβεζας 

Δομή Δολιανών 

Δομή Κατσικά 

Δομή Φιλιππιάδας 

 

& κάθε άλλο σημείο εντός των 
εν λόγω Περιφερειακών 

Ενοτήτων 

 

Τμήμα 2 – Νότια Ελλάδα: 

Περιφέρεια Περιφερειακές Ενότητες ΚΥΤ & Δομές 

Θεσσαλίας 

Π.Ε. Καρδίτσας 

Π.Ε. Λάρισας 

Π.Ε. Μαγνησίας 

Π.Ε. Σποράδων 

Π.Ε. Τρικάλων 

Δομή Βόλου 

Δομή Κουτσόχερου 

 

& κάθε άλλο σημείο εντός των 
εν λόγω Περιφερειακών 

Ενοτήτων 

Δυτικής Ελλάδας 

Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας 

Π.Ε. Αχαΐας 

Π.Ε. Ηλείας 

Δομή Κυλήνης 

Δομή Πύργου 
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Περιφέρεια Περιφερειακές Ενότητες ΚΥΤ & Δομές 

& κάθε άλλο σημείο εντός των 
εν λόγω Περιφερειακών 

Ενοτήτων 

Ιονίων Νήσων 

Π.Ε. Ζακύνθου 

Π.Ε. Κέρκυρας 

Π.Ε. Κεφαλληνίας 

Π.Ε. Ιθάκης 

Π.Ε. Λευκάδας 

Κάθε σημείο εντός των εν 
λόγω Περιφερειακών 

Ενοτήτων 

Στερεάς Ελλάδας 

Π.Ε. Βοιωτίας 

Π.Ε. Εύβοιας 

Π.Ε. Ευρυτανίας 

Π.Ε. Φθιώτιδας 

Π.Ε. Φωκίδας 

Δομή Θερμοπυλών 

Δομή Θήβας 

Δομή Οινοφύτων 

Δομή Ριτσώνας 

 

& κάθε άλλο σημείο εντός των 
εν λόγω Περιφερειακών 

Ενοτήτων 

Αττικής 

Π.Ε. Ανατολικής Αττικής 

Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών 

Π.Ε. Δυτικής Αττικής 

Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών 

Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών 

Π.Ε. Νήσων 

Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών 

Π.Ε. Πειραιώς 

Δομή Αττικού Άλσους 

Δομή Ελαιώνα 

Δομή Ελευσίνας 

Δομή Λαυρίου 

Δομή Μαλακάσας 

Δομή Σκαραμαγκά 

Δομή Σχιστού 

 

& κάθε άλλο σημείο εντός των 
εν λόγω Περιφερειακών 

Ενοτήτων 

Πελοποννήσου 

Π.Ε. Αργολίδας 

Π.Ε. Αρκαδίας 

Π.Ε. Κορινθίας 

Π.Ε. Λακωνίας 

Π.Ε. Μεσσηνίας 

Δομή Κορίνθου 

 

& κάθε άλλο σημείο εντός των 
εν λόγω Περιφερειακών 

Ενοτήτων 

 

Τμήμα 3 – Λέσβος: 
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Περιφέρεια Περιφερειακές Ενότητες ΚΥΤ & Δομές 

Βορείου Αιγαίου 
Π.Ε. Λέσβου 

Π.Ε. Λήμνου 

ΚΥΤ & Προσωρινή Δομή 
Φιλοξενίας Μυτιλήνης 

Προσωρινή Δομή Φιλοξενίας 
Δυτικής Λέσβου 

 

& κάθε άλλο σημείο εντός των 
εν λόγω Περιφερειακών 

Ενοτήτων 

 

Τμήμα 4 – Χίος 

Περιφέρεια Περιφερειακές Ενότητες ΚΥΤ & Δομές 

Βορείου Αιγαίου Π.Ε. Χίου 

ΚΥΤ & Προσωρινή Δομή 
Φιλοξενίας Χίου 

 

& κάθε άλλο σημείο εντός της 
εν λόγω Περιφερειακής 

Ενότητας 

 

Τμήμα 5 – Σάμος 

Περιφέρεια Περιφερειακές Ενότητες ΚΥΤ & Δομές 

Βορείου Αιγαίου 
Π.Ε. Ικαρίας 

Π.Ε. Σάμου 

ΚΥΤ & Προσωρινή Δομή 
Φιλοξενίας Σάμου 

 

& κάθε άλλο σημείο εντός της 
εν λόγω Περιφερειακής 

Ενότητας 

 

Τμήμα 6 – Λοιπά Νησιά: 

Περιφέρεια Περιφερειακές Ενότητες ΚΥΤ & Δομές 

Νοτίου Αιγαίου 

Π.Ε. Άνδρου 

Π.Ε. Μήλου 

Π.Ε. Θήρας 

Π.Ε. Κέας-Κύθνου 

Π.Ε. Μυκόνου 

Π.Ε. Νάξου 

ΚΥΤ & Προσωρινή Δομή 
Φιλοξενίας Κω 

ΚΥΤ & Προσωρινή Δομή 
Φιλοξενίας Λέρου 
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Περιφέρεια Περιφερειακές Ενότητες ΚΥΤ & Δομές 

Π.Ε. Σύρου 

Π.Ε. Τήνου 

Π.Ε. Πάρου 

Π.Ε. Καλύμνου 

Π.Ε. Καρπάθου-Ηρωικής 
Νήσου Κάσου 

Π.Ε. Κω 

Π.Ε. Ρόδου 

& κάθε άλλο σημείο εντός των 
εν λόγω Περιφερειακών 

Ενοτήτων 

Κρήτης 

Π.Ε. Ηρακλείου 

Π.Ε. Λασιθίου 

Π.Ε. Ρεθύμνης 

Π.Ε. Χανίων 

Κάθε σημείο εντός των εν 
λόγω Περιφερειακών 

Ενοτήτων 

 

Επισημάνσεις για όλα τα Τμήματα 

• Ο αναγραφόμενος αριθμός ατόμων ανά ημέρα είναι ενδεικτικός και έχει προκύψει από τη 
χωρητικότητα των ΚΥΤ & των Δομών Φιλοξενίας. 

• Προβλέπεται το δικαίωμα προαίρεσης έως και 100% των μερίδων στα τμήματα 1, 2, 3, 4, 5 και 
6 για την αντιμετώπιση των αναγκών, την ανάγκη της συνέχειας της διαθεσιμότητας και της 
πληρότητας των κοινωνικών υπηρεσιών που θα παρασχεθούν σύμφωνα με το άρθρο 109 του 
Ν.4412/2016, καθώς επίσης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των σχετικών υπηρεσιών (αδυναμία 
ακριβούς πρόβλεψης αριθμού σιτιζομένων). Κατά την υπογραφή κάθε εκτελεστικής σύμβασης 
θα προσδιορίζεται ενδεικτικά ο αριθμός των επωφελούμενων μεταναστών / προσφύγων σε κάθε 
Τμήμα, καθώς η μετακίνηση και η διαμονή τους σε αυτό καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από 

αστάθμητους παράγοντες.  

• Σε σημεία όπου δεν υπάρχει υφιστάμενη εγκατάσταση, εφόσον προκύψει έκτακτη ανάγκη για 
κάλυψη των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο ανάδοχος του τμήματος οφείλει να ανταποκρίνεται το 
αργότερο εντός δύο ημερών από την έγγραφη ενημέρωσή του από την αναθέτουσα αρχή. 

• Ο ΦΠΑ υπολογίζεται ως ακολούθως: 

o Τμήμα 1: 13% 

o Τμήμα 2: 13% 

o Τμήμα 3: 9% (Π.Ε. Λέσβου), 13% (Π.Ε. Λήμνου) 

o Τμήμα 4: 9% (Δήμος Χίου), 13% (λοιποί Δήμοι) 

o Τμήμα 5: 9% (Π.Ε. Σάμου), 13% (Π.Ε. Ικαρίας) 

o Τμήμα 6: 9% (Δήμος Λέρου, Δήμος Κω), 13% (Λοιπά σημεία) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Απαιτήσεις – Τεχνικές Προδιαγραφές 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 

Αντικείμενο της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής είναι η παροχή πλήρους διατροφής (πρωϊνό – 
μεσημεριανό - βραδινό γεύμα) σε δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν 
αιτηθεί διεθνή προστασία. 

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV): 55320000-9 - Υπηρεσίες παροχής γευμάτων, 55321000-6 - Υπηρεσίες 
προετοιμασίας γευμάτων, 55322000-3 - Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων, 55521200-0 Υπηρεσίες 
παράδοσης γευμάτων: 

 

Η παρούσα συμφωνία-πλαίσιο υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

ΤΜΗΜΑ 1: «Βόρεια Ελλάδα», εκτιμώμενος αριθμός σιτιζομένων περίπου 12.000 

ΤΜΗΜΑ 2: «Νότια Ελλάδα» εκτιμώμενος αριθμός σιτιζομένων περίπου 12.000, 

ΤΜΗΜΑ 3: «Λέσβος» εκτιμώμενος αριθμός σιτιζομένων περίπου 6.000 

ΤΜΗΜΑ 4: «Χίος» εκτιμώμενος αριθμός σιτιζομένων περίπου 3.000 

ΤΜΗΜΑ 5: «Σάμος» εκτιμώμενος αριθμός σιτιζομένων περίπου 3.000 

ΤΜΗΜΑ 6: «Λοιπά Νησιά» εκτιμώμενος αριθμός σιτιζομένων περίπου 5.000 

 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο ορίζεται στα τέσσερα (4) έτη από την υπογραφή αυτής.  

Οι εκτελεστικές συμβάσεις μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου διάρκειας 
της συμφωνίας-πλαίσιο. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο 
λήξης της συμφωνίας-πλαίσιο. 

 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

• Πιστή τήρηση του συνόλου των αγορανομικών και για την ασφάλεια τροφίμων διατάξεων της 
Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας την Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/21.6.2017 υγειονομική διάταξη, το 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) και των ΕΚ 852/04 και ΕΚ 853/04. 

• Τα φαγητά θα έρχονται σε ισοθερμικά κουτιά μεταφοράς, τα οποία θα τοποθετούνται σε χώρο 
που θα ορίζει ο Διοικητής της Δομής ή του ΚΤ/ΚΕΔΝ. Τα ζεστά γεύματα θα παραλαμβάνονται 
στον χώρο σε θερμοκρασία άνω των 65οC. Τα κρύα γεύματα θα μεταφέρονται επίσης σε 
ισοθερμικά κουτιά μεταφοράς, ώστε να διατηρούνται σε θερμοκρασία 4οC – 8οC. 

• Το φαγητό που θα διανέμεται με τη μέθοδο cook & serve, θα πρέπει να παρασκευάζεται την ίδια 
ημέρα. 

• Σημειώνεται ότι, απαιτείται τουλάχιστον το ένα εκ των ημερήσιων γευμάτων να παραδίδεται 
φρεσκομαγειρεμένο (παρασκευή με τη μέθοδο cook-serve) και, άρα, πρέπει να εξασφαλίζεται η 
ύπαρξη μονάδας/ων εντός εύλογης χιλιομετρικής απόστασης (χερσαία μεταφορική σύνδεση) από 
τον τόπο παράδοσης των γευμάτων. 

• Επισημαίνεται ότι για την παρασκευή των συσσιτίων να λαμβάνονται υπόψη τα είδη ή οι 
διαδικασίες που δεν επιτρέπονται στις θρησκείες των υπό σίτιση υπηκόων τρίτων χωρών (χοιρινό 
κρέας, αλκοόλ κ.λ.π.). 
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• Οι μερίδες του συσσιτίου θα παρατίθενται στους δικαιούχους και θα διατίθενται σε σκεύη μιας 
χρήσεως, συσκευασμένα σε ατομικές μερίδες, με την κατάλληλη σήμανση, με μέριμνα του 
Παρόχου Υπηρεσιών. Το βάρος των φαγητών ανά μερίδα που καθορίζεται στην παρούσα, αφορά 
μαγειρεμένη ποσότητα τροφίμου. 

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

• 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. 

• Καθημερινά τα παρασκευαζόμενα τρόφιμα θα ακολουθούν το πρόγραμμα διαιτολογίου, το οποίο 
θα προτείνεται από την ανάδοχο εταιρεία σε εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση (σύμφωνα με το 
ενδεικτικό διαιτολόγιο) και θα αποστέλλεται μία (1) εβδομάδα πριν από την ημέρα έναρξης 
εφαρμογής του, με τρόπο που θα αποδεικνύει την ενέργεια, προκειμένου να εγκριθεί από την 
διοίκηση της Δομής. Τα διαιτολόγια αυτά θα ακολουθούν γενικά την ενδεικτική πρόταση της 
υπηρεσίας που επισυνάπτεται στην παρούσα, αλλά ενδεχομένως να τροποποιηθούν, να 
αντικατασταθούν ή να συμπληρωθούν με νέα κατά τη διάρκεια της σύμβασης, μετά από έγγραφη 
έγκριση της Υπηρεσίας και χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της σύμβασης. 

• Επιπλέον, η Υπηρεσία διατηρεί μονομερώς το δικαίωμα τροποποίησης της σύνθεσης της 
διατροφής, στα πλαίσια πάντα του ίδιου κοστολογίου, με έγγραφη ενημέρωση του αναδόχου, 
πέντε (5) ημέρες πριν την χορήγησή της 

• Ο ανάδοχος θα πρέπει να σχεδιάσει, σε συνεργασία με τη διοίκηση της Αναθέτουσας Αρχής ένα 
πλήρες διατροφικό διαιτολόγιο, το οποίο θα καλύπτει τυχόν ιδιαιτερότητες των σιτιζομένων (π.χ. 
αλλεργίες, χορτοφάγους, διαβητικούς και λοιπές θρησκευτικές / πολιτισμικές ιδιαιτερότητες). Το 
πλήρες διατροφικό διαιτολόγιο θα πρέπει να είναι εγκεκριμένο και υπογεγραμμένο από 
επαγγελματία διαιτολόγο-διατροφολόγο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες ανάγκες των 
σιτιζομένων.  

• Επίσης θα πρέπει να εξασφαλίσει δικό του χώρο φύλαξης των εκάστοτε σκευών που χρησιμοποιεί 
εκτός της Δομής ή του ΚΥΤ/ΚΕΔΝ. Για την καθαρότητα και την φύλαξη των σκευών θα πρέπει 
να εφαρμόζονται οι διατάξεις του συστήματος HACCP.  

• Η διανομή των γευμάτων θα πρέπει να γίνεται στα χρονικά διαστήματα: α) 07:00-09:15 π.μ. για 
το πρωινό, β) 12:30-15:30 μ.μ. για το μεσημεριανό γεύμα, και γ) 18:30-21:00 μ.μ. για το δείπνο. 
Οι ώρες έναρξης και λήξης του ωραρίου διανομής των γευμάτων, δύναται να τροποποιηθούν 
κατόπιν συνεννόησης μεταξύ του επικεφαλής της Δομής ή του προϊσταμένου του γραφείου 
διαχείρισης και του αναδόχου. Επισημαίνεται η υποχρεωτική τροποποίηση του ωραρίου ανάλογα 
με την χρονική περίοδο για πρόσφυγες μουσουλμανικής θρησκείας (ραμαζάνι). 

• Η εξυπηρέτηση θα γίνεται με σύστημα αυτοεξυπηρέτησης (SELF SERVICE). 
• Η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του έργου έχει το δικαίωμα να επισκεφθεί τους 

χώρους παρασκευής φαγητών όλων των συμμετεχόντων, χωρίς καμιά ειδοποίηση, προκειμένου 
να σχηματίσει άποψη κατά πόσο τηρείται η απαιτούμενη διαδικασία ποιοτικής – υγιεινής 
παρασκευής των γευμάτων, καθώς και αν τηρούνται οι όροι της τεχνικής προδιαγραφής και της 
σύμβασης γενικότερα, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. 

• Οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ανεξάρτητα από καιρικές 
συνθήκες ή άλλα έκτακτα και μη προβλέψιμα φαινόμενα. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης 
αδυναμίας προσέγγισης στο χώρο παράθεσης των γευμάτων, που οφείλεται ΜΟΝΟ σε έκτακτα 
καιρικά φαινόμενα ή άλλους λόγους ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ζητήσει 
εγκαίρως την συνδρομή της Υπηρεσίας από τον επικεφαλής της Δομής. 

• Η διανομή των γευμάτων θα πραγματοποιείται με τρόπο και σε ειδικούς χώρους που θα υποδείξει 
η Διοίκηση του χώρου παράθεσης των γευμάτων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί το 
δικό του προσωπικό και τα δικά του ψυγεία συντήρησης. Η διανομή όλων των γευμάτων θα 
γίνεται υποχρεωτικά και μόνο από προσωπικό της αναδόχου εταιρείας. Ο ανάδοχος έχει την 
υποχρέωση να διαθέσει τον κατάλληλο αριθμό απασχολούμενου προσωπικού, να καθορίσει την 
απαιτούμενη διάρκεια ημερήσιας απασχόλησης, ενδεχομένως την κατανομή του προσωπικού σε 
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βάρδιες καθώς και την συχνότητα παράδοσης των γευμάτων, προκειμένου η διανομή των 
γευμάτων να γίνεται εύρυθμα, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η παράδοση 
– διανομή των γευμάτων θα γίνεται τρεις φορές ημερησίως (μία φορά για πρωινό, μία για το 
μεσημεριανό γεύμα και μία για το δείπνο). 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει πάντοτε επαρκές και ειδικευμένο προσωπικό, για την πλήρη 
εξυπηρέτηση των σιτιζομένων, εφοδιασμένο με τα απαραίτητα πιστοποιητικά Υγείας, εν ισχύ, 
καθ’ όλη τη διάρκεια των παρεχόμενων υπηρεσιών σίτισης, σύμφωνα με την Υγειονομική Διάταξη 
Υ1γ/ΓΠ/οικ. 35797/2012 (ΦΕΚ Β’ 1199/11-4-2012). Το προσωπικό που ασχολείται με την 
παρασκευή των φαγητών και τη διανομή θα πρέπει, εκτός της άψογης ατομικής καθαριότητας, 
να φέρει καθαρή στολή και απαραίτητα κατάλληλο κάλυμμα των μαλλιών (σκούφο) και γάντια. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
Επίσης, υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει τους νόμους και τις διατάξεις της εργατικής 
Νομοθεσίας για τις συνθήκες εργασίας, τήρηση των Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων για τις 
δικαιούμενες αποδοχές, ωράριο εργασίας, κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λ.π., καθώς και να 
χρησιμοποιεί μόνο προσωπικό που θα είναι ασφαλισμένο απ’ αυτόν στο αρμόδιο Ασφαλιστικό 
Ταμείο ή Οργανισμό. 

• Το προσωπικό θα πρέπει να φορά τις κατάλληλες στολές ανάλογου χρώματος με την αρμοδιότητά 
τους και γάντια – σκουφιά κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Όλα αυτά θα πρέπει να 
χορηγούνται από τον ανάδοχο. 

• Ο ανάδοχος και το προσωπικό του οφείλουν να είναι εχέμυθοι πάνω σε κάθε τι που αφορά τη 
λειτουργία και το προσωπικό της δομής. 

• Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στους χώρους εργασίας, ατόμων ασχέτων μ τη σίτιση, 
συμπεριλαμβανομένων και των συγγενών των υπαλλήλων του αναδόχου. 

• Ο ανάδοχος είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για οποιαδήποτε εργασία εκτελείται 
από προσωπικό του, που θα ασχοληθεί σε οποιεσδήποτε εργασία σε σχέση με την σύμβαση. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος 
αυτός προς αποκατάστασή της. 

• Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 
Αναθέτουσας. 

• Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την 
αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων 
ή εγκαταστάσεων των περιοχών που θα παράσχει της υπηρεσίες του, του προσωπικού των 
περιοχών ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημιάς που είναι δυνατόν 
να προξενήσει κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο ή τους 
υπεργολάβους του εφόσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα του 
εξοπλισμού του. 

• Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από 
κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση 
καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο 
προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων. Από την εκτέλεση της σύμβασης καμία έννομη σχέση δεν 
δημιουργείται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του αναδόχου που ασχολείται 
με την σύμβαση 

• Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι Ένωση/Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την 
Ένωση/Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας 
Αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν 
υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις 
εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις 
του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της σύμβασης. 

• Να έχει στη διάθεσή του κατά την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης κατάλληλα 
αδειοδοτημένη/ες μονάδα/ες παρασκευής γευμάτων ικανή/ές να καλύψουν το αντικείμενο της 
σύμβασης (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΚΜ») ανάλογα με τη δυναμική του τμήματος/τμημάτων για τα 
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οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον. Σημειώνεται ότι, απαιτείται το ένα εκ των ημερήσιων γευμάτων 
να παραδίδεται φρεσκομαγειρεμένο / ζεστό (cook & serve) και, άρα, πρέπει να εξασφαλίζεται η 
ύπαρξη μονάδας/ων εντός εύλογης χιλιομετρικής απόστασης (χερσαία μεταφορική σύνδεση) από 
τον τόπο παράδοσης των γευμάτων. 

• Κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών προς υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης, 
σύμφωνα με την παράγραφο 5.1 της παρούσας, υποβάλλονται οι απαιτούμενες κατά νόμο άδειες 
των μονάδων από τις οποίες πρέπει να προκύπτει: α. η παραγωγική τους ικανότητα, και β. η 
νόμιμη λειτουργία τους. 

• Για τον υπολογισμό της παραγωγικής ικανότητας των μονάδων δεν λαμβάνονται υπόψη οι 
ανάγκες παροχής πρωινού, διότι το πρωινό περιλαμβάνει μόνον τυποποιημένα προϊόντα, ως εκ 
τούτου υπολογίζονται δύο (2) μερίδες ημερησίως ανά σιτιζόμενο.  

• Να έχει στη διάθεση του κατά την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης τα κατάλληλα οχήματα 
για να εκτελέσουν την σύμβαση. Κατά την προσκόμιση των δικαιολογητικών προς υπογραφή της 
εκτελεστικής σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1 της παρούσας, υποβάλλονται οι 
απαιτούμενες άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών και τα αποδεικτικά καταλληλότητας 
μεταφοράς τροφίμων. 

 

4. ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΛΗΡΟΥΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

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

• Τα φαγητά να είναι παρασκευασμένα με υλικά Α΄ ποιότητας χωρίς έντονη προσθήκη σε 
καρυκεύματα, ζωικά λίπη, ζάχαρη, αλάτι ή συμπυκνωμένους χυμούς. 

• Το λάδι που χρησιμοποιείται στην παρασκευή γευμάτων και σαλατών, να είναι Παρθένο 
ελαιόλαδο. Η ποσότητα του ελαιολάδου για σαλάτες ελεύθερης δίαιτας θα είναι 15 γρ./μερίδα. 

• Το κρέας και ο κιμάς να είναι άνευ οστών, Α΄ ποιότητας, κρέας νωπό, κιμάς νωπός. 
• Το ψάρι να είναι κατεψυγμένο Α΄ ποιότητας , μέρος φιλέτου του ψαριού. 
• Το κοτόπουλο να είναι νωπό Α΄ ποιότητας, χωρίς εντόσθια και οι μερίδες να περιέχουν μόνο 

στήθος ή μπούτι και όχι φτερούγες και λαιμό. 
• Οι μερίδες του κρέατος (λεμονάτο – ψητό) να καλύπτονται από σάλτσα δεμένη. 
• Οι μερίδες του ψητού κοτόπουλου να συνοδεύονται από λίγη σάλτσα δεμένη. 
• Η μερίδα για τα γιουβαρλάκια να αποτελείται από τέσσερα (4) τεμάχια. 
• Ο ανάδοχος παρέχει επιπλέον αλάτι, πιπέρι, λεμόνια και ζάχαρη στους υπηκόους τρίτων χωρών 

όταν το ζητήσουν. 
• Ο πουρές πατάτας θα γίνεται από νωπές πατάτες και όχι από σκόνη. 
• Οι κρέμες θα γίνονται από φρέσκο γάλα και όχι συμπυκνωμένο. 
• Ο τύπος των προσφερομένων γιαουρτιών αγελάδος (0% ή 2% ή 4% λιπαρά) θα είναι επιλογής 

της Διοίκησης του Κέντρου. 
• Τα φαγητά θα είναι καλοβρασμένα ή καλοψημένα και καλοσερβιρισμένα στην ατομική 

συσκευασία λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα των σιτιζόμενων υπηκόων τρίτων χωρών. 
• Φαγητά όπως λαδερά και σούπες θα έχουν τη σωστή αναλογία σε σάλτσα ή υγρό και ρύζι ή 

ζυμαρικό ή ανάλογο στερεό περιεχόμενο, ώστε να ανταποκρίνονται στις οργανοληπτικές 
απαιτήσεις του είδους. 

• Οι κρύες σαλάτες και τα επιδόρπια θα παραδίδονται στις ενδεδειγμένες θερμοκρασίες που 
προβλέπονται από τη νομοθεσία ήτοι 4οC – 8οC. 

• Όσα είδη είναι συσκευασμένα / τυποποιημένα όπως τα είδη ζαχαροπλαστικής / επιδόρπια θα είναι 
σε ατομική συσκευασία και θα φέρουν την κατάλληλη (ετικέτα, συστατικά, ημερομηνία 
παραγωγής/λήξης κλπ.), σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα της Εθνικής και Κοινοτικής 
νομοθεσίας και του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

• Τα κρύα τοστ/σάντουιτς θα παραδίδονται συσκευασμένα και θα έχουν την κατάλληλη σήμανση 
(ημερομηνία παραγωγής/λήξης, σύσταση) 
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• Το τριμμένο τυρί θα παραδίδεται ξεχωριστά, σε ατομική συσκευασία 
• Να χρησιμοποιούνται φρέσκα αυγά ολίγων ημερών. 
• Όπου απαιτείται χρήση άλλων λιπαρών, εκτός του ελαιολάδου, δεν επιτρέπεται η χρήση φυτίνης 

ποιότητας. 
• Τα ζυμαρικά και το ρύζι να είναι Α’ ποιότητας και ως ακολούθως: Για μακαρόνια Νούμερο 6, για 

παστίτσιο Νούμερο 3, κριθαράκι μέτριο, για πιλάφι και για σούπες ρύζι Καρολίνα και για ριζότο, 
ρύζι τύπου blue-bonnet. 

• Η διανομή φρούτων θα πρέπει να περιλαμβάνει υποχρεωτικά με ανάλογη εναλλαγή και εποχή, 
μπανάνες, αποξηραμένοι χουρμάδες, μήλα, σταφύλια, ροδάκινα, δαμάσκηνα, πορτοκάλια, 
κεράσια, καρπούζια για να εξασφαλίσει η διατροφική ποικιλομορφία. 

 

5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ – ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

• Η παρασκευή όλων των τροφίμων (ωμών ή μαγειρεμένων) να γίνεται με Παρθένο ελαιόλαδο. 
• Οι σάλτσες των φαγητών να παρασκευάζονται από ντοματάκια κονκασέ ή φρέσκια ντομάτα ή 

πελτέ. 
• Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση μεταλλαγμένων πρώτων υλών για την παρασκευή των γευμάτων. 
• ΚΡΕΑΣ: Το κρέας που χρησιμοποιείται για την παρασκευή των τροφίμων να είναι νωπό από ζώα 

ποιοτικής κατάταξης AR3, να έχει υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο και να φέρει τις προβλεπόμενες 
σφραγίδες του Κτηνιατρικού-Υγειονομικού ελέγχου.  

• ΚΙΜΑΣ: Ο κιμάς θα παρασκευάζεται από νωπό κρέας, να προέρχεται από εργαστήριο τεμαχισμού 
κρέατος που λειτουργεί νόμιμα, να έχει υποστεί κρεωσκοπικό έλεγχο και να φέρει τις 
προβλεπόμενες σφραγίδες του Κτηνιατρικού υγειονομικού ελέγχου. Απαγορεύεται η Παρασκευή 
κιμά από κρέας πουλερικών, επίσης αποκλείονται οι μύες της κεφαλής, το ποντίκι, πληγές 
αφαιμάξεως, ζώνες ενέσεων, διάφραγμα, λαπά και υπολείμματα κρέατος αποξεσμένα από οστά. 
Οι προμηθεύουσες τον ανάδοχο μονάδες επεξεργασίας και τεμαχισμού κρέατος θα έχουν κωδικό 
αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), σύστημα HACCP και θα τηρούν αρχεία 
αυτοελέγχων των διαδικασιών που ακολουθούν. 

• ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ: Τα αλλαντικά που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος καθώς και οι πρώτες ύλες και ενδείξεις 
τους να είναι σύμφωνα με τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Οι προμηθεύουσες 
τον ανάδοχο μονάδες θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), 
σύστημα HACCP και θα τηρούν αρχεία αυτοελέγχων των διαδικασιών που θα τηρούν. 

• ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ: Τα φρούτα και τα οπωρολαχανικά θα είναι πρώτης ποιότητας, εποχιακά και 
θα πληρούν τις προδιαγραφές της Ε.Ε. Απαγορεύεται η παραλαβή αλλοιωμένων φρούτων – 
λαχανικών. Για τα φρούτα που προσφέρονται σε συσκευασία με περισσότερες από μια σειρά θα 
πρέπει όλες οι σειρές να είναι πρώτης ποιότητας. Οι συσκευασίες των οπωρολαχανικών να είναι 
καθαρές και απαλλαγμένες από ξένες ύλες με ευθύνη του αναδόχου. Τα οπωρολαχανικά να είναι 
απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτοφαρμάκων, τα οποία θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
αναλύσεων διαπιστευμένων εργαστηρίων. 

• ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΝΩΠΑ (τ. 65%): Τα κοτόπουλα που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος θα πρέπει να έχουν 
επαρκή θρέψη, να έχουν σφαχτεί κανονικά και όχι λόγω αρρώστιας σε εγκεκριμένα και νόμιμα 
λειτουργούντα πτηνοσφαγεία. Γενικότερα θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα του 
πτηνοσφαγείου και την ημερομηνία σφαγής και ανάλωσης και να συνοδεύονται από 
πιστοποιητικά καταλληλότητας του Κτηνιάτρου του πτηνοσφαγείου. Γενικά πρέπει να πληρούν 
τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις και να φέρουν όλες τις προβλεπόμενες ενδείξεις 
που επιβάλλουν αυτές. Οι προμηθεύουσες τον ανάδοχο μονάδες επεξεργασίας και τεμαχισμού 
κοτόπουλων, θα έχουν κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), σύστημα 
HACCP ή θα τηρούν φακέλους αυτοελέγχων και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. 

• ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΨΑΡΙΑ ή ΘΑΛΑΣΣΙΝΑ: Οι προμηθεύουσες τον ανάδοχο μονάδες θα έχουν 
κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), σύστημα HACCP ή θα τηρούν 
φακέλους αυτοελέγχων και κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής. Τα προμηθευόμενα κατεψυγμένα 
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ψάρια ή θαλασσινά (σουπιές, καλαμαράκια, χταπόδια) πρέπει να έχουν συντηρηθεί κανονικά και 
να μην παρουσιάζουν σημεία αφυδάτωσης, αποχρωματισμού ή οσμής μη κανονικής και γενικά 
να πληρούν τις εκάστοτε περί προϊόντων ισχύουσες διατάξεις. 

• ΑΥΓΑ: Τα προμηθευόμενα αυγά να είναι Α’ Κατηγορίας και να πληρούν τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και τις διατάξεις της Ε.Ε. και να είναι άνω των 53γρ. (μέγεθος 
Μ).  

• ΠΑΣΤΕΡΙΟΜΕΝΟ ΓΑΛΑ: Τα προμηθευμένα είδη πρέπει να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων 
ισχύουσες διατάξεις του Π.Δ./τος 56/95 και να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα 
εργοστάσια. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στις προδιαγραφές για την αποθήκευση και 
μεταφορά. Το παστεριομένο γάλα πρέπει να έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει 
την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 72o C για 15’’ ή 
ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς 
συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος. Το 
παστεριωμένο γάλα πρέπει να παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στην δοκιμασία φωσφατάσης και 
θετική αντίδραση στη δοκιμασία υπεροξειδάσης. Ωστόσο, επιτρέπεται η παρασκευή 
παστεριωμένου γάλακτος με αρνητική αντίδραση στην δοκιμασία υπεροξειδάσης υπό την 
προϋπόθεση ότι η ετικέτα του γάλακτος φέρει ένδειξη όπως υψηλής παστερίωσης. Αμέσως μετά 
την παστερίωση να ψύχεται το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους 
6οC στην οποία και συντηρείται, αποθηκεύεται και διανέμεται, η δε διάρκεια της συντήρησης τις 
5 ημέρες συμπεριλαμβανομένης και της ημερομηνίας παστερίωσης. Το παστεριωμένο γάλα 
μπορεί να είναι περιεκτικότητας 0% ή 1,5% ή 3,5% σε λιπαρά κατά την κρίση της Διοίκησης. Η 
μεταφορά να γίνεται με αυτοκίνητα – ψυγεία αυτοδυνάμει ψύξεως και να φέρουν την σχετική 
άδεια της κατά τόπου κτηνιατρικής υπηρεσίας. 

• ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΜΕ ΛΙΠΑΡΑ 0%, 2% ΚΑΙ 4% ΑΕΡΟΣΤΕΓΩΣ ΚΛΕΙΣΜΕΝΟ: Να έχει 
περιεκτικότητα σε λίπος 0%, 2% και 4%, σε συσκευασία 200 γραμμάριων. Το προμηθευόμενο 
γιαούρτι να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις και να παρασκευάζεται σε 
εργαστήρια γιαουρτιού εγκεκριμένα σύμφωνα με το Π.Δ. 56/95. Να έχουν κωδικό αριθμό 
κτηνιατρικής έγκρισης και HACCP ή να διατηρούν φακέλους αυτοελέγχου και κανόνες ορθής 
πρακτικής υγιεινής. 

• ΑΡΤΟΣ – ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ: Ο προμηθευόμενος άρτος και τα αρτοσκευάσματα θα πληρούν 
τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει ο ν. 3526/09-02-07 καθώς και τις εκάστοτε περί 
τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Τα αρτίδια και οι αραβικές πίτες θα πρέπει να είναι βάρους 60γρ. 
και να φέρονται εντός κατάλληλης για τη διατήρηση του προϊόντος πλαστικής ή χάρτινης 
ατομικής συσκευασίας. 

• ΕΙΔΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ: Τα είδη γαλακτοκομίας (τυρί προδιαγραφές Π.Ο.Π., κασέρι 
προδιαγραφές Π.Ο.Π., κεφαλοτύρι προδιαγραφές Π.Ο.Π.) θα πρέπει να έχουν υποστεί πλήρη και 
επιτυχή ωρίμανση, να είναι απαλλαγμένα από δυσάρεστες οσμές και να μην παρουσιάζουν 
αλλοιώσεις υφής και χρώματος. Προκειμένου για φέτα και τελεμέ τα τρίμματα αποκλείονται. Τα 
τυροκομεία να πληρούν τις προϋποθέσεις του Π.Δ. 56/95, να φέρουν αριθμό κτηνιατρικής 
έγκρισης (κωδικό αριθμό Ε.Ε.), HACCP ή να τηρούν φακέλους αυτοελέγχου και κανόνες ορθής 
πρακτικής υγιεινής. Τα σκληρά και ημίσκληρα τυριά να είναι Α’ ποιότητας ή επώνυμα για τα 
έχοντα διεθνείς ή εθνικές προδιαγραφές, και στην προσφορά να δηλώνεται η προέλευσή τους, η 
οποία θα προέρχεται από μονάδα με κωδικό αριθμό κτηνιατρικής έγκρισης του κράτους 
προέλευσης και εφαρμόζει σύστημα HACCP. Το τηγμένο τυρί να είναι σε συσκευασία 8 τεμαχίων 
βάρους 17,5 γρ. έκαστο. Γενικά τα είδη γαλακτοκομίας να πληρούν τις εκάστοτε περί τροφίμων 
ισχύουσες γενικές και ειδικές διατάξεις. 

• ΜΕΛΙ: Το προμηθευόμενο μέλι να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις ΚΤΠ. 
• ΚΟΜΠΟΣΤΑ: H πρώτη ύλη θα είναι καλής ποιότητας και εξαιρετικής νωπότητας, με ποσοστό 

ζάχαρης 14-16%. Γενικά η προμηθευόμενη κομπόστα να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίμων 
ισχύουσες διατάξεις. 
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6. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 

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

• Τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι προστατευμένα σε όλα τα στάδια φύλαξης – προετοιμασίας – 
παρασκευής - παράδοσης στο χώρο παράθεσης των γευμάτων από μύγες, έντομα, τρωκτικά, 
κ.τ.λ. 

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

• Το προσωπικό που διαθέτει ο ανάδοχος θα πρέπει να τηρεί τους κανόνες υγιεινής: 
• Να φέρει κατάλληλη καθαρή ενδυμασία (σκούφια – ρόμπα – ποδιά – γάντια). 
• Να φέρει απαραιτήτως ατομικό πιστοποιητικό υγείας εν ισχύ. 
• Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής και να θεσπίζει, 

εφαρμόζει και διατηρεί πάγια διαδικασία ή διαδικασίες βάσει των αρχών HACCP στους τομείς 
αποθήκευσης, αναθέρμανσης και διακίνησης. 

 

7. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Α. ΠΡΩΙΝΟ 

• Το γάλα, το τσάι και το χαμομήλι να σερβίρονται σε σωστή θερμοκρασία (άνω των 70 o C). 
Ζάχαρη και υποκατάστατα ζάχαρης παρέχονται σε ατομικές συσκευασίες. 

• Ψωμί σε ατομικές μερίδες των δυο τεμαχίων. 
• Βούτυρό, μαρμελάδα και μέλι σε ατομικές μερίδες. 
• Δημητριακά νιφάδες καλαμποκιού και βρώμης σε ατομικές μερίδες (μπολ με σκέπασμα). 
• Φρούτο εποχής (μήλο ή αχλάδι ή πορτοκάλι ή ροδάκινο) πλυμένα. 
• Τυρί τύπου ένταμ, τυλιγμένο σε ατομικές μερίδες. 
• Χυμός πορτοκάλι 100% σε συσκευασία 250ml. 
• Πορτοκαλάδα συμπυκνωμένη. 
• Κρέμα γλυκιά και άγλυκη σε ατομικές μερίδες (μπολ με σκέπασμα) 

• Πιατάκια μιας χρήσεως, κατάλληλα για σερβίρισμα του πρωινού. 

Β. Μεσημεριανό / Δείπνο 

• Η παραλαβή των γευμάτων θα γίνεται καθημερινά και στις προκαθορισμένες ώρες. 
• Τα φαγητά θα διανέμονται σε θερμοκρασία άνω των 60 ο C για τα ζεστά γεύματα. 
• Τα ζεστά τρόφιμα θα είναι συσκευασμένα μαζί (κρέας με πατάτες ή μακαρόνια ή λαχανικά) 

σε ατομικές μερίδες. 
• Τα κρύα τρόφιμα όπως σαλάτες και τυρί θα έρχονται συσκευασμένα ατομικά και κατά την 

μεταφορά θα διατηρούνται σε θάλαμο με θερμοκρασία μεταξύ 4 ο και 8 ο C.  
• Το ψωμί θα έρχεται τυλιγμένο σε ατομικές μερίδες. 
• Οι κρέμες, οι κομπόστες, ο ρυζόγαλο θα έρχονται συσκευασμένα σε ατομικές μερίδες και κατά 

την μεταφορά θα διατηρούνται σε θερμοκρασία μεταξύ 4 ο και 8 ο C. 
• Τα σάντουιτς θα έρχονται έτοιμα τυλιγμένα και θα διατηρούνται κατά την μεταφορά σε 

ψυγείο σε σταθερή θερμοκρασία μεταξύ 4 ο και 8 ο C. 
• Τα γιαούρτια θα είναι ατομικές συσκευασίες των 200g. Θα διατηρούνται κατά την μεταφορά 

σε σταθερή θερμοκρασία μεταξύ 4οC και 8οC. 
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Η παραλαβή των γευμάτων θα γίνεται καθημερινά και στις προκαθορισμένες ώρες. 

 

8. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΟΥΒΕΡ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΔΟΧΕΙΑ/ ΣΚΕΥΗ 

• 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. 
Συγκεκριμένα, η συσκευασία του φαγητού θα είναι ατομική και κατάλληλη για τον σκοπό για τον 
οποίο προορίζεται (άμεση επαφή με τροφή και αντοχή στην αναθέρμανση) την διατήρηση της 
επιθυμητής θερμοκρασίας/υγρασίας κατά την ώρα της διάθεσης για την αποφυγή αλλοιώσεων ή 
άλλων καταστάσεων που θα θέτουν σε κίνδυνο την υγιεινή και ασφάλεια των σιτιζόμενων.  

• Σε ένα γεύμα τα «ζεστά» θα σερβίρονται μαζί στο ίδιο δοχείο (πχ κρέας με πατάτες) και τα 
«κρύα» σε άλλο δοχείο (πχ σαλάτα ή κρύα χόρτα) κατάλληλο σε μέγεθος για το προϊόν. Για 
παράδειγμα το τυρί να μην είναι σε δοχείο μεγάλο, αλλά να προσαρμόζει στο μέγεθος του τυριού. 

• Είναι υποχρεωτική η συμμόρφωση με τις εθνικές διατάξεις σχετικά με την ενσωμάτωση της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2019 
(Ν.4736/2020 (ΦΕΚ 200/Α΄) σχετικά με την μείωση των επιπτώσεων χρήσης ορισμένων 
πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον. 

• Τα δοχεία που θα χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση, θα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του 
άρθρου 21 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

• Το ψωμί να είναι σε ατομικές μερίδες τυλιγμένες ατομικά. 
• Τα δοχεία θα έχουν ετικέτες χρωματιστές για την εύκολη αναγνώριση του φαγητού. 

Τα χρώματα θα είναι διαφορετικά για κάθε είδους δίαιτα. Για παράδειγμα: Άσπρο – ελεύθερο φαγητό, 
πράσινο – για τους ασθενείς/διαβητικούς, κίτρινο – για μουσουλμάνους, μπλε – για ινδουιστές. Τ 
φρούτα εάν έχουν κοπεί σε μερίδες πρέπει να είναι σε κλειστό δοχείο (πχ πεπόνι, καρπούζι). 

• Τα πρωινά θα έρχονται σε ατομικές συσκευασίες και θα περιέχουν κουταλάκι, μαχαίρι μιας 
χρήσεως (πλαστικό) και χαρτοπετσέτα. Επίσης, ποτηράκια μιας χρήσεως κατάλληλα για ζεστά 
ροφήματα. 

• Στο γεύμα και δείπνο θα έρχονται τυλιγμένα ατομικά (πλαστικό πιρούνι, πλαστικό μαχαίρι, 
οδοντογλυφίδα και χαρτοπετσέτα). Πλαστικό κουτάλι για σούπα να έρχεται σε χωριστή 
συσκευασία. Ποτηράκι μιας χρήσεως για τις αίθουσες εστίασης. 

• Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα χορηγεί καθημερινά αριθμό κουβέρ αντίστοιχο με τον αριθμό 
των σιτιζομένων - πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία. 

• Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα προμηθεύει επαρκώς το Κέντρο με καλαμάκια ροφήματος, 
πλαστικά κουτάλια, ποτήρια, χαρτοπετσέτες, ζαχαρομερίδες, φακελάκια τσάι, μικρομερίδες 
αλάτι και πιπέρι, ξύδι και μερίδες λεμονιού. 

 

9. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

• Ο έλεγχος των τροφίμων κατά την παρασκευή, τη μεταφορά την αποθήκευση και τη διάθεση, 
θα γίνεται από τους αρμόδιους ελεγκτές του ΕΦΕΤ ή άλλες σχετικές υπηρεσίες του Δημόσιου, 
κατόπιν αιτήματος του Υπεύθυνου του Έργου / χώρου παράθεσης των γευμάτων ή και 
αυτεπαγγέλτως, με κάθε πρόσφορη επιστημονικά μέθοδο. 

• Επίσης από το αρμόδιο επιστημονικό προσωπικό της εταιρείας ή από εξωτερικό διαπιστευμένο 
εργαστήριο, να διενεργούνται εργαστηριακοί έλεγχοι στα προϊόντα, όπως ορίζεται από το πλάνο 
δειγματοληψίας που προκύπτει από τη μελέτη HACCP. 

• Στην παραπάνω διαδικασία συγκαταλέγεται ο έλεγχος της αποτελεσματικής εφαρμογής του 
συστήματος ιχνηλασιμότητας. 
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• Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί – αποστέλλει κάθε φορά στην Υπηρεσία, αναλυτική 
κατάσταση με τους προμηθευτές, με τους οποίους συνεργάζεται, προκειμένου να είναι εφικτή η 
πιστοποίηση της καταλληλότητας των τροφίμων, από τους αρμόδιους φορείς (ΕΦΕΤ, κλπ). Σε 
περίπτωση που τα προϊόντα κάποιου προμηθευτή κριθούν ακατάλληλα, αποκλείεται η χρήση 
τους, πέραν των τυχόν άλλων επιβαλλόμενων κυρώσεων. 

 

10. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ – ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΦΑΓΗΤΩΝ 

• Η παραγγελία των φαγητών, η ποσότητα των μερίδων, καθώς και τυχόν ειδικές οδηγίες για την 
παρασκευή τους (ένεκα κράτησης ειδικών κατηγοριών υπηκόων τρίτων χωρών), βάσει του 
εβδομαδιαίου προγράμματος (menu), θα δίνονται καθημερινά εγγράφως με e-mail την 
προηγούμενη ημέρα από την παράδοση, μέχρι τις 11:00 π.μ. και οπωσδήποτε εντός των πλαισίων 
που η προϋπολογισθείσα δαπάνη επιτρέπει.  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. Η μεταφορά των φαγητών 
στο χώρο παράθεσης των γευμάτων θα γίνεται με κατάλληλο πιστοποιημένο όχημα του 
προμηθευτή που θα απολυμαίνεται συστηματικά. 

• Όλα τα άτομα τα οποία θα εργάζονται στους χώρους του Κέντρου θα πρέπει να έχουν λευκό 
ποινικό μητρώο. Οι οδηγοί των οχημάτων θα πρέπει να είναι κάτοχοι των απαιτούμενων 
εγγράφων οδήγησης για τον ανάλογο τύπο οχήματος και τα οχήματα να έχουν όλα τα 
πιστοποιητικά/ έγγραφα που ορίζονται από τον Νόμο. Τα πιο πάνω, θα πρέπει να προσκομιστούν 
στον Υπεύθυνο του Έργου / χώρου παράθεσης των γευμάτων μετά την υπογραφή της Σύμβασης 
σε χρόνο που θα καθοριστεί από τον Συντονιστή της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση που θα 
προκύψει ανανέωση ή/και αντικατάσταση προσωπικού, τα εν λόγω έγγραφα να υποβάλλονται το 
αργότερο εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την ημερομηνία αντικατάστασης. 

• Τα φαγητά πρέπει να παραδίδονται στο χώρο παράθεσης των γευμάτων μέσα σε ισοθερμικά 
κουτιά μεταφοράς και να αφήνονται μέσα σε αυτά, προκειμένου να διατηρούνται στην κατάλληλη 
θερμοκρασία. Τα ισοθερμικά κουτιά μεταφοράς πρέπει να αντικαθίστανται με καθαρά από την 
εταιρεία την επόμενη ημέρα. 

• Το πλύσιμο των ισοθερμικών κουτιών μεταφοράς και των σκευών θα πρέπει να γίνεται από την 
εταιρεία τροφοδοσίας καθημερινά στους χώρους της εταιρείας, ώστε να εξασφαλίζονται οι 
προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. 

• Καθημερινά θα συντάσσονται καταστάσεις παρεληφθεισών μερίδων (πρωτόκολλο ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής) που θα συνυπογράφονται από τον επικεφαλής του Κέντρου και τον 
Υπεύθυνο του έργου. 

• Ο ανάδοχος πρέπει να λαμβάνει τακτικά τα απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμηση παρασίτων 
και ζωυφίων στους χώρους τους οποίους αναπτύσσει δραστηριότητες. Η καταπολέμηση θα 
γίνεται με τη χρήση ουσιών που δεν είναι επικίνδυνες για τους σιτιζόμενους και εργαζόμενους. Η 
σχετική δαπάνη βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο.  
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ΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
 

ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ / ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΔΕΙΠΝΟ / ΒΡΑΔΙΝΟ 

Δ
ΕΥ

ΤΕ
Ρ

Α
 

Κρουασάν (βουτύρου 
ή σοκολάτας) 75 gr 

Μοσχάρι 180γρ με ρύζι 200γρ, 
σαλάτα εποχής 

Φαγόπυρο με λαχανικά 
300γρ 

Φρέσκο φρούτο 
εποχής 

ή ή 

Μίγμα ξηρών καρπών 
70γρ 

Μπιφτέκια κοτόπουλο 180γρ με 
πουρέ 200γρ, σαλάτα εποχής 

Ρεβίθια γιαχνί με πατάτες 
300 γρ 

ή ή ή 

Σπανακόπιτα 180γρ Κοτόπουλο 200γρ με πλιγούρι 
200γρ, σαλάτα εποχής 

Zυμαρικά με κιμά 450 γρ 

Χυμός φρούτων 
  

   

ΤΡ
ΙΤ

Η
 

2 αυγά βραστά (με 
Κέλυφος) 

Αρακάς 250γρ με μοσχάρι 
150γρ 

Ομελέτα 3 αυγά με λαχανικά, 
σαλάτα εποχής 

10 ελιές, ντομάτα, 
αγγούρι 

ή ή 

Φρέσκο φρούτο 
εποχής 

Φασολάκια 250γρ με 
κοτόπουλο 150γρ 

Ρεβυθόρυζο 350γρ με τυρί 
50γρ, 10 ελιές, σαλάτα 

εποχής 

ή ή ή 

Σάντουιτς με τυρί και 
ντομάτα 

Μελιτζάνες Ιμάμ με πατάτες και 
κρεμμύδι 400 γρ με τυρί 50γρ  

Αρακάς 250γρ με πατάτες 
150γρ, τυρί 50γρ, σαλάτα 

εποχής 

Χυμός φρούτων 200 
ml 

  

Μίγμα ξηρών καρπών 
70γρ 

  

ΤΕ
ΤΑ

Ρ
ΤΗ

 

Κρουασάν (βουτύρου 
ή σοκολάτας) 75 gr 

Κεμπάπ 180 γρ με ρύζι 200γρ Φασολάδα 350γρ με τυρί 
50γρ, 10 ελιές, σαλάτα 

εποχής 

Φρέσκο φρούτο 
εποχής 

ή ή 

Μίγμα ξηρών καρπών 
70γρ 

Σουτζουκάκια 180 γρ με πουρέ 
200γρ 

Ρύζι με λαχανικά και κόκκινη 
σάλτσα 400 γρ, 50γρ τυρί, 

σαλάτα εποχής 
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ή ή 

 
Κοτόπουλο Σούπα με πλιγούρι 

400 γρ 

Ομελέτα 3 αυγά, αραβική 
πίτα, τυρί 50γρ, σαλάτα 

εποχής 

Π
ΕΜ

Π
ΤΗ

 

2 αυγά Βραστά  (με 
Κέλυφος) 

Κοτόπουλο 200γρ με ρύζι 
200γρ 

Ντάκος με ντομάτα, 2 αυγά 
βραστά, 50γρ τυρί,  10 ελιές, 

σαλάτα εποχής 

10 ελιές, ντομάτα, 
αγγούρι 

ή ή 

Χυμός φρούτων 200 
ml 

Κοτόπουλο 200γρ με χούμους 
200γρ 

Ομελέτα 3 αυγά, αραβική 
πίτα, τυρί 50γρ, σαλάτα 

εποχής 
 

ή ή 
 

Κοτόπουλο 200γρ με πλιγούρι 
200γρ 

Κουνουπίδι Γιαχνί 400 γρ, 
τυρί 50 γρ , σαλάτα εποχής 

Π
Α

Ρ
Α

ΣΚ
ΕΥ

Η
 

Κρουασάν (βουτύρου 
ή σοκολάτας) 75 gr 

Φακόρυζο 400γρ με τυρί 50γρ Κοτόπουλο 200γρ, πλιγούρι 
150γρ με κόκκινη σάλτσα 
λαχανικών, σαλάτα εποχής 

Γάλα λευκό  250ml ή ή 

Μίγμα ξηρών καρπών 
70γρ  

 

ή 

Ρεβυθόρυζο 400γρ με τυρί 
50γρ 

Κοτόπουλο Μπιφτέκι  150γρ, 
πατάτες φούρνου 200γρ, 

σαλάτα εποχής 

Σάντουιτς με τυρί και 
ντομάτα 

ή ή 

Χυμός φρούτων 200 
ml 

Σπανακόρυζο 400γρ με τυρί 
50γρ 

Μελιτζάνες ιμαμ 350γρ με 
τυρί 50γρ, σαλάτα εποχής 

ΣΑ
Β

Β
Α

ΤΟ
 

2 αυγά βραστά (με 
Κέλυφος ) 

Ψάρι φούρνου 200γρ με πουρέ 
200γρ 

Φαλάφελ 300 γρ, αραβική 
πίτα, τυρί 50γρ, σαλάτα 

εποχής 

10 ελιές, ντομάτα, 
αγγούρι 

ή ή 

Μίγμα ξηρών καρπών 
70γρ 

Ψάρι ψητό 200γρ με χούμους 
200γρ 

Άγριο ρύζι με σάλτσα 
λαχανικών 400γρ, τυρί 50γρ, 

σαλάτα εποχής 

 ή ή 
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Ψάρι πανέ 200γρ με ρύζι 200γρ Ομελέτα 3 αυγά, αραβική 

πίτα, τυρι 50 γρ, σαλάτα 
εποχής 

Κ
Υ

Ρ
ΙΑ

Κ
Η

 

Σπανακόπιτα 180γρ Αρνι μ/ο ψητό 250γρ με 
ζυμαρικά 200γρ 

Φασολάδα 350γρ με τυρί 
50γρ, σαλάτα εποχής 

Φρέσκο φρούτο ή ή 

ή Μπιφτέκι Μοσχαρίσιο 180γρ με 
πατάτες 200γρ 

Ρύζι μπασμάτι με σαφράν 
σταφίδες 400γρ, 50γρ τυρί, 

σαλάτα εποχής 

Τυροπιτά 180γρ ή ή 

Φρέσκο φρούτο Σουτζουκάκια 180γρ με πουρέ 
200γρ 

Ομελέτα 3 αυγά, τυρί 50γρ, 
σαλάτα εποχής 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

• Το κάθε γεύμα και δείπνο να συνοδεύεται αντίστοιχα, από 3 αραβικές πίτες 60 gr  η κάθε μια. 

• Όπου προβλέπεται «φρούτο εποχής», η ποσότητά του συνολικά θα πρέπει να είναι 100 -120 
gr. 

• Οι αναφερόμενες ποσότητες των ειδών του προγράμματος αφορούν στις ελάχιστες τιμές 
«παραδοτέου αντικειμένου» δηλ. έτοιμα προς βρώση γεύματα. 

• Τα ανά ημέρα είδη γευμάτων στον Πίνακα , το  διαζευκτικό «η» αφορούν σε συνδυαστικές 
επιλογές ανά εβδομάδα για την εναλλαγή του διατροφικού προγράμματος. 

• Με το πρωινό θα διατίθενται 3,0 λίτρα νερού εμφιαλωμένου σε κατάλληλη συσκευασία ανά 
άτομο (για κάλυψη ημερήσιας ανάγκης). 
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2: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ 

 ΠΡΩΙΝΟ 
ΓΕΥΜΑ / 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 
ΔΕΙΠΝΟ / ΒΡΑΔΙΝΟ 

Δ 

- Ομελέτα με 2 αυγά  
Φρέσκο φρούτο  εποχής 

Ή 

- μέλι 25γρ, ταχίνι 25γρ,   Φρέσκο 
φρούτο  εποχής 

Ζυμαρικά ολικής 
αλέσεως300γρ με λαχανικά 

και τυρί 90γρ 

Κοτόπουλο 130γρ με 
πλιγούρι 150γρ 

Τ 
Κίτρινο τυρί 50γρ 10 ελιές, ντομάτα 

Φρέσκο φρούτο εποχής 

Κοτόπουλο 200γρ με 
πλιγούρι 220γρ 

Ομελέτα 3 αυγά, 
λαχανικά 2 παξιμάδια 

κρίθινα ή πλιγούρι 150 
γρ. ή ντάκος 

Τ 

Ομελέτα με 2 αυγά 

Αραβική πίτα  

Φρέσκο φρούτο εποχής 

Φασολάδα 350γρ με τυρί 
50γρ 

Ψάρι ψητό 150γρ με 
πλιγούρι ή καστανό ρύζι 

150 γρ. 

Π 
Κίτρινο τυρί 50γρ 10 ελιές, ντομάτα      

Φρέσκο φρούτο εποχής 
Φασολάκια 250γρ με 

κοτόπουλο 200γρ 

Ομελέτα 3 αυγά, 
λαχανικά 2 παξιμάδια 

κρίθινα ή πλιγούρι 150 
γρ. ή ντάκος 

Π 
Ομελέτα με 2 αυγά  

Φρέσκο φρούτο εποχής 

Σπανακόρυζο 450γρ με 
τυρί 80γρ 

Κοτόπουλο 150γρ, 
πατάτες 150γρ 

Σ 
 Κίτρινο τυρί 50γρ 10 ελιές, ντομάτα      

Φρέσκο φρούτο εποχής 

Ψάρι ψητό 250γρ με 
χούμους 250γρ  με 

πατατοσαλάτα 250γρ 

Πατατοσαλάτα 150γρ με 
τυρί 80γρ, παξιμάδι 

κρίθινο, 10 ελιές 

Κ 
Ομελέτα με 2 αυγά  

Φρέσκο φρούτο εποχής 

Σουτζουκάκια 220γρ με 
πλιγούρι ή καστανό ρύζι 

250 γρ. 

Ομελέτα 3 αυγά, 
αραβική πίτα, 10 ελιές 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

• Το κάθε γεύμα και δείπνο να συνοδεύεται αντίστοιχα, από 3 αραβικές πίτες 60 gr  η κάθε μια. 

• Όπου προβλέπεται «φρούτο εποχής», η ποσότητά του συνολικά θα πρέπει να είναι 100 -120 
gr. 

• Οι αναφερόμενες ποσότητες των ειδών του προγράμματος αφορούν στις ελάχιστες τιμές 
«παραδοτέου αντικειμένου» δηλ. έτοιμα προς βρώση γεύματα. 

• Τα ανά ημέρα είδη γευμάτων στον Πίνακα , το διαζευκτικό «η» αφορούν σε συνδυαστικές 
επιλογές ανά εβδομάδα για την εναλλαγή του διατροφικού προγράμματος. 
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• Με το πρωινό θα διατίθενται  3,0 λίτρα νερού εμφιαλωμένου σε κατάλληλη συσκευασία ανά 
άτομο (για κάλυψη ημερήσιας ανάγκης).  
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3: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

 ΠΡΩΙΝΟ 
ΓΕΥΜΑ / 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 
ΠΡΟΔΕΙΠΝΟ 

ΔΕΙΠΝΟ / 
ΒΡΑΔΙΝΟ 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

ΚΑ
Θ

Η
Μ

ΕΡ
ΙΝ

Α Όπως στο «ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΣΣΙΤΙΟ» και επιπλέον 

1 γάλα εβαπορέ ή 
φρέσκο (240ml) πλήρες 

Όπως στο 
«ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ» και 
επιπλέον 

1 γάλα εβαπορέ 
(240ml) πλήρες 

Όπως στο 
«ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ» 
και επιπλέον 

1 γάλα 
εβαπορέ ή 
φρέσκο 
(240ml) 

πλήρες 

Όπως στο 
«ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ» και 
επιπλέον 

1 γάλα εβαπορέ 
ή φρέσκο 

(240ml) πλήρες 
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4: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ (0 - 6 ΜΗΝΩΝ) 

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΚΑ
Θ

Η
Μ

ΕΡ
ΙΝ

Α 4 γεύματα των 240ml  (120 ml σκόνη 
διαλυμένη στα 120 ml νερό) έκαστο με 
Γάλα 1ης βρεφικής ηλικίας (0-6 μηνών) 

έτοιμο προς πόση 

Με μέριμνα του αναδόχου να τοποθετηθεί 
υποδομή για την παροχή του γάλακτος 

(κουτιά συσκευασίας -βραστήρες) εντός του 
χώρου του ΚΥΤ. 

Να τηρείται ποσότητα 100 φακελάκια  
χαμομήλι σε απόθεμα για τα βρέφη. 

Στο συσσίτιο περιλαμβάνονται και 2,5 λίτρα 
εμφιαλωμένου νερού ανά άτομο. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ – ΠΑΙΔΙΩΝ 

 

Ετών 0 - 6 μηνών 

• Αποκλειστικός μητρικός θηλασμός ή Γάλα σκόνη 1ης βρεφικής ηλικίας ή συνδυασμός αυτών 
(μικτή διατροφή). 
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5: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ (6 - 12 ΜΗΝΩΝ) 

ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ ΔΕΙΠΝΟ ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

Όμοιο με το γενικό 
συσσίτιο με 
κατάλληλη 

επεξεργασία 
(τριμμένο, αλεσμένο, 

κομματιασμένο, 
κ.λπ.) σύμφωνα με 
τις «Οδηγίες Σίτισης 
Βρεφών - Παιδιών» 
που ακολουθούν, με 
προσθήκη γάλακτος 

εβαπορέ 240 ml 

πλήρες 3,5% 
περιεκτικότητα σε 

λίπος σε κάθε γεύμα 

Όμοιο με το γενικό 
συσσίτιο με 
κατάλληλη 

επεξεργασία 
(τριμμένο, αλεσμένο, 
κομματιασμένο, κ.λπ.) 

σύμφωνα με τις 
«Οδηγίες Σίτισης 

Βρεφών - Παιδιών» 
που ακολουθούν, με 
προσθήκη γάλακτος 

εβαπορέ 240 ml 

πλήρες 3,5% 
περιεκτικότητα σε 

λίπος σε κάθε γεύμα 

Όμοιο με το 
γενικό συσσίτιο 
με κατάλληλη 
επεξεργασία 
(τριμμένο, 
αλεσμένο, 

κομματιασμένο, 
κ.λπ.) 

σύμφωνα με 
τις «Οδηγίες 

Σίτισης Βρεφών 
- Παιδιών» που 
ακολουθούν, 
με προσθήκη 

γάλακτος 
εβαπορέ 240 
ml πλήρες 

3,5% 

περιεκτικότητα 
σε λίπος σε 
κάθε γεύμα 

Το γεύμα και το δείπνο να 
συνοδεύεται από 2 αραβικές 

πίτες   60 gr η κάθε μια. 

Το φρούτο εποχής θα πρέπει 
να είναι 100-120 gr 

Κατά τις ημέρες πρόβλεψης 
ομελέτας σε γεύμα / δείπνο, 
να αλέθεται το έτερο γεύμα 

της ίδιας ημέρας. 

Όλες οι ποσότητες του εν 
λόγω προγράμματος 

υπολογίζονται στο ήμισυ του 
αντίστοιχου γενικού συσσιτίου 

Στο συσσίτιο περιλαμβάνεται 
και 2,5 λίτρου εμφιαλωμένου 

νερού ανά άτομο. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΒΡΕΦΩΝ-ΠΑΙΔΙΩΝ 

 

Ετών 6 μηνών 

Μητρικός θηλασμός ή Γάλα 2ης βρεφικής ηλικίας 

Και αντικατάσταση ενός γεύματος γάλακτος με: 
• Σιμιγδάλι : ανασύσταση με νερό ή γάλα ή Ρυζάλευρο: ανασύσταση με νερό ή γάλα 
• Σε περίπτωση που δεν ενοχλεί 1 γεύμα με γάλα μπορεί να αντικατασταθεί με γιαούρτι 
• Φρούτα: πλυμένα & χωρίς φλούδα. Αρχίζουμε με μπανάνα, μήλο, αχλάδι.  

 

Ετών 6 ½ μηνών 

• Χορτόσουπα: αρχικά ήπιες γεύσεις όπως πατάτα, κολοκύθι, καρότο, μπιζέλι, αρακάς, 
γλυκοπατάτα, κρεμμύδι, μετά σπανάκι, παντζάρια, φρέσκα φασολάκια, ντομάτα (χωρίς 
σπόρια και φλούδα). Αργότερα προσθέστε και σέλινο, πράσο κτλ. Σε 10 μέρες προσθέτουμε 
στη χορτόσουπα 1 κουταλάκι ελαιόλαδο (στο τέλος της παρασκευής του φαγητού) και λίγο 
λεμόνι. 

o Είναι καλό τα λαχανικά να είναι εποχής και να αλλάζουν οι γεύσεις συχνά, να μην 
συνδυάζονται υπερβολικά πολλά λαχανικά μαζί, αλλά απλοί συνδυασμοί 3-4 κίτρινων-
πράσινων λαχανικών. 
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o Τα λαχανικά τα μαγειρεύουμε όσο το δυνατόν λιγότερο-είτε στον ατμό είτε σε 
γρήγορο βράσιμο. ΟΧΙ αλάτι, πιπέρι. 

o Στα παιδιά που δεν παρουσιάζουν δυσανεξία μπορεί να εισαχθεί στο πλάνο το πλήρες 
γιαούρτι από τον 6ο  μήνα. 

 

7 μηνών 

• Κρεατοχορτόσουπα: 100γρ (αρχικά 50-60γρ) μοσχάρι. Μετά κοτόπουλο, κουνέλι, αρνί, χωρίς 
λίπος ή δέρμα, χορταρικά εποχής, ζυμαρικό (αστράκι, νυχάκι), 3-5 φορές εβδομαδιαίως. Από 
πλευράς σύστασης, πρέπει να είναι από την αρχή καλά αλεσμένα αλλά όχι σούπα, πηχτά και 
να στέκονται στο κουτάλι. Στην πορεία μπορούν να προστεθούν όλα τα λαχανικά, όπως και 
μυρωδικά (πχ μαιντανός, άνιθος, ρίγανη κλπ). 

• Φαρίν λακτέ  

• Γιαούρτι: Στον 7ο μήνα μπορεί να είναι επιλογή το πλήρες λιπαρών γιαούρτι . 

• Φρούτα: Προσθέτουμε πορτοκάλι, ακτινίδιο και φρούτα εποχής. 

 

8 μηνών 

• Αυγό: ΜΟΝΟ ο κρόκος μέχρι τους 12 μήνες . Να είναι καλά μαγειρεμένος – λιωμένος σε 
βρεφικό γάλα ή σε λαχανικά – αρχικά μικρή ποσότητα π.χ. ½ κουταλάκι και σιγά – σιγά να 
αυξηθεί σε 1 κουταλάκι κτλ. 

• Όσπρια: Τα όσπρια εισάγονται σταδιακά, βάζοντας πχ. λίγη φακή στην χορτόσουπα. Μετά 
τις πρώτες δοκιμές μπορούμε να φτιάξουμε κανονική φακή, με ελαιόλαδο από πάνω και χωρίς 
αλάτι. Ακολουθούν ρεβίθια, φάβα, φασόλια. 

• Κρέμα δημητριακών ή μπισκοτόκρεμα 

 

10 μηνών 

• Ψαρόσουπα: ψάρι μέτριο άπαχο (μπακαλιάρο, κοκκινόψαρο, γλώσσα). Έπειτα και άλλα ψάρια 
με ωφέλιμα λιπαρά, όπως σαρδέλα, σολομό, τσιπούρα. Η κατανάλωση ψαριού δύο φορές την 
εβδομάδα είναι πολύτιμη για το βρέφος. Καλό είναι τα μεγάλα ψάρια (π.χ. ξιφίας ) να 
αφήνονται για αργότερα.  

• Σνακ (κόρα ψωμιού, μπισκότα, ρυζογκοφρέτες χωρίς ξηρούς καρπούς) 
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6: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΑ (1-12 ΕΤΩΝ) 

 ΠΡΩΙΝΟ ΠΡΟΓΕΥΜΑ 
ΓΕΥΜΑ / 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ 
ΠΡΟΔΕΙΠΝΟ 

ΔΕΙΠΝΟ / 
ΒΡΑΔΙΝΟ 

ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

ΚΑ
Θ

Η
Μ

ΕΡ
ΙΝ

Α 

Όπως στο 
«ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ» με 
πρόβλεψη 

υποχρεωτικά 
ροφήματος 
μόνο γάλα 
εβαπορέ ή 

φρέσκο (240 
ml) 1,5% 

περιεκτικότητα 
σε λίπος και 

λοιπά 
σύμφωνα με 
τις «Οδηγίες 

Σίτισης 
Παιδιών» που 
ακολουθούν 

Όπως στο 
«ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ» 

και σύμφωνα 
με τις «Οδηγίες 

Σίτισης 
Παιδιών» που 
ακολουθούν  

Όπως στο 
«ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ» 

και σύμφωνα με 
τις «Οδηγίες 

Σίτισης Παιδιών» 
που ακολουθούν 

Όπως στο 
«ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ» 
και σύμφωνα 

με τις 
«Οδηγίες 
Σίτισης 

Παιδιών» που 
ακολουθούν 

Όπως στο 
«ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΣΣΙΤΙΟ» 
και 

σύμφωνα 
με τις 

«Οδηγίες 
Σίτισης 

Παιδιών» 
που 

ακολουθούν 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

• Το κάθε γεύμα και δείπνο να συνοδεύεται αντίστοιχα, από 3 αραβικές πίτες 60 gr  η κάθε μια. 

• Όπου προβλέπεται «φρούτο εποχής», η ποσότητά του συνολικά θα πρέπει να είναι 100 -120 gr. 

• Οι αναφερόμενες ποσότητες των ειδών του προγράμματος αφορούν στις ελάχιστες τιμές 
«παραδοτέου αντικειμένου» δηλ. έτοιμα προς βρώση γεύματα. 

• Τα ανά ημέρα είδη γευμάτων στον Πίνακα, διαχωριζόμενα με παύλα αφορούν σε συνδυαστικές 
επιλογές ανά εβδομάδα για την εναλλαγή του διατροφικού προγράμματος. 

• Με το πρωινό θα διατίθενται 1,5 λίτρα νερού εμφιαλωμένου σε κατάλληλη συσκευασία ανά άτομο 
(για κάλυψη ημερήσιας ανάγκης). 

• Στο συσσίτιο περιλαμβάνεται και 1,5 λίτρα ανά άτομο εμφιαλωμένου νερού (για κάλυψη 
ημερήσιας ανάγκης) το οποίο θα διανέμεται με το πρωινό. Με το πρωινό  4 φορές την εβδομάδα 
ατομικός χυμός φρούτων. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 

• Ροφήματα μόνο από ποτήρι. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  

 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 

 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα 
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 

 

Στοιχεία της δημοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι 
ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία 
ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ 

/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

 

Προσωρινός αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός [], ημερομηνία [], σελίδα [] Αριθμός προκήρυξης 
στην ΕΕ: 

[][][][]/S [][][][][][] 2021/S 033-082715 

 

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει 
να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο) 

 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: (π.χ. www.promitheus. gov.gr / [ΑΔΑΜ Προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ]) 

 

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή 
η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης. 

 

Ταυτότητα του αγοραστή 

Επίσημη ονομασία: Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 996797093 

Δικτυακός τόπος (εφόσον 

υπάρχει): https://migration.gov.gr 

https://migration.gov.gr/
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Πόλη: Άγιος Ιωάννης Ρέντης - Αττική 

Οδός και αριθμός: Λ. Θηβών 196-198 

Ταχ. κωδ.: 182 33 

Αρμόδιος επικοινωνίας: Α. Λάμπρου 

Τηλέφωνο: + 30 213 212 8250 φαξ: 

Ηλ. ταχ/μείο: a.lambrou@migration.gov.gr 

Χώρα: GR 

 

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης Τίτλος: 

Διακήρυξη για τη Σύναψη Συμφωνίας-Πλαίσιο τετραετούς διάρκειας για την «Παροχή Υπηρεσιών 
παρασκευής, μεταφοράς και διανομής γευμάτων σε δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή 
ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία» με Κλειστή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με 
εκτιμώμενη αξία ανά έτος 102.959.200€ (χωρίς ΦΠΑ) με δικαίωμα προαίρεσης έως 100% της 
εκτιμώμενης αξίας 

 

Σύντομη περιγραφή: 

Με το παρόν Τεύχος Διακήρυξης το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προτίθεται να προβεί 
στην επιλογή Αναδόχου/-ων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών παρασκευής, μεταφοράς και 
διανομής γευμάτων σε δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί 
διεθνή προστασία, του Παραρτήματος XIV, Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Η ολοκλήρωση 

αυτής της κλειστής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη Συμφωνίας – Πλαίσιο με τρεις (3) 
οικονομικούς φορείς, ανά τμήμα, κατά σειρά μειοδοσίας, σύμφωνα με το κριτήριο της πλέον 
συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει της τιμής. Η παρούσα Συμφωνία-Πλαίσιο 
υποδιαιρείται σε έξι τμήματα: ΤΜΗΜΑ 1: «Βόρεια Ελλάδα», εκτιμώμενος αριθμός σιτιζομένων 12.000 
ΤΜΗΜΑ 2: «Νότια Ελλάδα» εκτιμώμενος αριθμός σιτιζομένων 12.000, ΤΜΗΜΑ 3: «Λέσβος» 
εκτιμώμενος αριθμός σιτιζομένων 6.000 ΤΜΗΜΑ 4: «Χίος» εκτιμώμενος αριθμός σιτιζομένων 3.000 
ΤΜΗΜΑ 5: «Σάμος» εκτιμώμενος αριθμός σιτιζομένων 3.000 ΤΜΗΜΑ 6: «Λοιπά Νησιά» εκτιμώμενος 
αριθμός σιτιζομένων 5.000 Προσφορές υποβάλλονται από κάθε οικονομικό φορέα που επιθυμεί να 
συμμετέχει για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα. 

 

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει): A/A ΕΣΗΔΗΣ: 105976 

 

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα  

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα Επωνυμία: 

 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

mailto:a.lambrou@migration.gov.gr
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Πόλη: 

Χώρα: 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Τηλέφωνο: 

φαξ: 

Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει 

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει): 

 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; Ναι / Όχι 

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο 
προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων; 

% 

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι 
εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων 
οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος 
(προ)επιλογής]; 

Απάντηση: 
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Ναι / Όχι 

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

- 

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

- 

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και κατά περίπτωση, 
την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο 

- 

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Ναι / Όχι 

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα...): 

- 

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης: 

- 

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης: 
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- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

Απάντηση: 

- 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1 Όνομα: 

Επώνυμο: 

Ημερομηνία γέννησης: 

Τόπος γέννησης: 

Οδός και αριθμός: 

Ταχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχ/μείο: 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων Βασίζεται σε ικανότητες 
άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί 
στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 
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- 

Ταυτότητα της οντότητας 

- 

Τύπος ταυτότητας 

- 

Κωδικοί CPV 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας 

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Όνομα της οντότητας 

- 

Ταυτότητα της οντότητας 

- 

Τύπος ταυτότητας 

- 

Κωδικοί CPV 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 
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Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού  

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των 
λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας: Συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο 
σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 
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- 

 

Διαφθορά 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο 
σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Απάτη 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
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σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο 
σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο 
σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 



ΑΔΑ: 6ΒΣ346ΜΔΨΟ-ΛΗΑ



 

 

 

Σελίδα 91 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο 
σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
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- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο 
σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνία της καταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 

- 

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) 

- 
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Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης Καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: 

Καταβολή φόρων 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη 
χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποσό 

 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 

- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους; 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 
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H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι / Όχι 

.. 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος 
της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποσό 

 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: Ναι / Όχι 

Διευκρινίστε: 

- 

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους; 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; Ναι / Όχι 

.. 
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της 
περιόδου αποκλεισμού: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
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Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
κοινωνικού δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του εργατικού 
δικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
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- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Πτώχευση 

Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση. 
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- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 
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- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 

Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
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Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι 
πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών 
φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού 
δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση. 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Σε περίπτωση καταδίικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
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- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού 

 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής 
του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 
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- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις 

Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή επιβολή 
αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη σύμβαση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 
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- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, απόκτηση 
εμπιστευτικών πληροφοριών 

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) 
δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο 
τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία του κράτους 
μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα 

Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού 

Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη 

/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”); 

Ναι / Όχι 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται 
στην προκήρυξη 

/γνωστοποίηση. 

Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο 
κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι 
οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 
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Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο 

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι 
οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό. 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουνε προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται 
στην προκήρυξη 

/γνωστοποίηση. 

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 

Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται 
βάσει της σχετικής προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των εγγράφων της διαδικασίας σύναψης σύμβασης 
είναι ο εξής: 

Αριθμός ετών 

- 

Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 
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- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις 

Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, εάν υπάρχουν, οι οποίες 
ενδέχεται να έχουν προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη 

/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
ότι: 

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται 
στην προκήρυξη 

/γνωστοποίηση. 

Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: παροχή υπηρεσιών είδους που έχει προσδιοριστεί 

Μόνο για δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονομικός 
φορέας έχει παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά 
τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους ή 
ιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν 
την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

Περιγραφή 

- 

Ποσό 

 

Ημερομηνία Έναρξης - Ημερομηνία Λήξης 
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.. - .. 

Αποδέκτες 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Αποδοχή ελέγχων 

Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες 
που πρέπει να ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη 
διενέργεια ελέγχων όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού 
φορέα και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει 
καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της ποιότητας; Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται 
από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συγκατατεθεί, εξ ονόματός της από αρμόδιο επίσημο 
οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

Ναι / Όχι 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Ποσοστό υπεργολαβίας 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, ενδεχομένως, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας 
το ακόλουθο μέρος (δηλαδή ποσοστό) της σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση 
του εν λόγω μέρους, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΕΕΕΣ για τους σχετικούς 
υπεργολάβους, βλέπε μέρος II, ενότητα Γ ανωτέρω. 

Προσδιορίστε 
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- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα τη διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη/γνωστοποίηση. 

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που  έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο  οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 
άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον 
αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης 
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Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Απάντηση: 

Ναι / Όχι 

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον 
αφορά τα συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

- 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακή Διεύθυνση 

- 

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων 

- 

Αρχή ή Φορέας έκδοσης 

- 

 

Λήξη  

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται, εκτός εάν: 

 

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 
παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή 

 

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 
παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας 
έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
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Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση 
σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του 
παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):  

Ημερομηνία 

Τόπος Υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

(Για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής, μεταφοράς και διανομής γευμάτων σε 
δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή 

προστασία) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  

ΤΜΗΜΑ 1: «Βόρεια Ελλάδα» 

 

 

 

 

 

Τιμή ημερήσιας ατομικής 
μερίδας σίτισης (Αφορά σε 

όλες τις κατηγορίες 
γευμάτων ) 

(€) 

(άνευ Φ.Π.Α., 
συμπεριλαμβανομένων 

κρατήσεων και δαπανών) 

 

 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 

 

 
 

 

………. € 

 

12.000 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

(Για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής, μεταφοράς και διανομής γευμάτων σε 
δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή 

προστασία) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  

ΤΜΗΜΑ 2: «Νότια Ελλάδα» 

 

 

 

 

 

Τιμή ημερήσιας ατομικής 
μερίδας σίτισης (Αφορά σε 

όλες τις κατηγορίες 
γευμάτων ) 

(€) 

(άνευ Φ.Π.Α., 
συμπεριλαμβανομένων 

κρατήσεων και δαπανών) 

 

 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 

 

 
 

 

………. € 

 

12.000 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

(Για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής, μεταφοράς και διανομής γευμάτων σε 
δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή 

προστασία) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  

ΤΜΗΜΑ 3: «Λέσβος» 

 

 

 

 

 

Τιμή ημερήσιας ατομικής 
μερίδας σίτισης (Αφορά σε 

όλες τις κατηγορίες 
γευμάτων ) 

(€) 

(άνευ Φ.Π.Α., 
συμπεριλαμβανομένων 

κρατήσεων και δαπανών) 

 

 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 

 

 
 

 

………. € 

 

6.000 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

(Για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής, μεταφοράς και διανομής γευμάτων σε 
δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή 

προστασία) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  

ΤΜΗΜΑ 4: «Χίος» 

 

 

 

 

 

Τιμή ημερήσιας ατομικής 
μερίδας σίτισης (Αφορά σε 

όλες τις κατηγορίες 
γευμάτων ) 

(€) 

(άνευ Φ.Π.Α., 
συμπεριλαμβανομένων 

κρατήσεων και δαπανών) 

 

 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 

 

 
 

 

………. € 

 

3.000 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

(Για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής, μεταφοράς και διανομής γευμάτων σε 
δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή 

προστασία) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  

ΤΜΗΜΑ 5: «Σάμος» 

 

 

 

 

 

Τιμή ημερήσιας ατομικής 
μερίδας σίτισης (Αφορά σε 

όλες τις κατηγορίες 
γευμάτων ) 

(€) 

(άνευ Φ.Π.Α., 
συμπεριλαμβανομένων 

κρατήσεων και δαπανών) 

 

 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 

 

 
 

 

………. € 

 

3.000 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

(Για την παροχή υπηρεσιών παρασκευής, μεταφοράς και διανομής γευμάτων σε 
δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή 

προστασία) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ:  

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:  

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  

ΤΜΗΜΑ 6: «Λοιπά Νησιά» 

 

 

 

 

 

Τιμή ημερήσιας ατομικής 
μερίδας σίτισης (Αφορά σε 

όλες τις κατηγορίες 
γευμάτων ) 

(€) 

(άνευ Φ.Π.Α., 
συμπεριλαμβανομένων 

κρατήσεων και δαπανών) 

 

 

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ 

 

 
 

 

………. € 

 

5.000 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης  

 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 
 

ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................(πλήρη στοιχεία) 
Ημερομηνία έκδοσης........................... 
 
Προς: ………………………….. 
 
Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ ................ για ευρώ....................... 
 

 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως υπέρ 
 
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. 
Τ.Κ. ………} 
 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. Η 
παρούσα εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση. },  
 
για τη συμμετοχή της στο διαγωνισμό της ………………………. για την σύναψη συμφωνίας πλαίσιο με 
αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών παρασκευής, μεταφοράς και διανομής γευμάτων σε 
δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή 
προστασία, σύμφωνα με την με αριθμό ………….. Διακήρυξή σας. 

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

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε 
(5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

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

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………….. (ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος 
τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη χρόνου ισχύος της Προσφοράς ) 
 

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

 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)  
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Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Συμφωνίας Πλαισίου 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................(πλήρη στοιχεία) 
Ημερομηνία έκδοσης........................... 
 
Προς: 
 
……………………………. 
 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 
 
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. 
Τ.Κ. ………} 
 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. Η 
παρούσα εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση. },  
 
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της συμφωνίας πλαίσιο με 
αριθμό................... και τίτλο ……………………….. που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών 
παρασκευής, μεταφοράς και διανομής γευμάτων σε δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων 
χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία συνολικής αξίας (συμπληρώνετε 
το συνολικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, σύμφωνα με τη με 
αριθμό ………….. Διακήρυξή σας. 
 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
 
Η παρούσα ισχύει με διάρκεια ισχύος σύμφωνα με την παρ. 4.1.1. της διακήρυξης. 
 
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου. 
 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
 
(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)  
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Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης Εκτελεστικής Σύμβασης 

 
ΕΚΔΟΤΗΣ.......................................................(πλήρη στοιχεία) 
Ημερομηνία έκδοσης........................... 
 
Προς: 

………………… 

Εγγυητική επιστολή μας υπ’ αριθμ................ για ευρώ....................... 
 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ 
 
{Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας : της Εταιρίας …………… Οδός …………. Αριθμός ……. Τ.Κ. 
………} 
 
{ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας : των Εταιριών 
α) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
β) ……………… οδός ……………… αριθμός ………………. Τ.Κ. ………….. 
 
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας. Η 
παρούσα εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην 
ένωση. },  
 
και μέχρι του ποσού των ευρώ........................., για την καλή εκτέλεση της εκτελεστικής σύμβασης 
με αριθμό ................... και τίτλο ………………………..  που αφορά στο διαγωνισμό της (συμπληρώνετε 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού) …………. με αντικείμενο τη την παροχή υπηρεσιών 
παρασκευής, μεταφοράς και διανομής γευμάτων σε δομές φιλοξενίας πολιτών τρίτων 
χωρών ή ανιθαγενών που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία συνολικής αξίας (συμπληρώνετε 
το τίμημα της εκτελεστικής σύμβασης με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι τον ΦΠΑ) ………........, 
σύμφωνα με τη με αριθμό ……………… Διακήρυξή σας. 
 
Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας 
καταβάλουμε ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή 
σας. 
 
Η παρούσα ισχύει με διάρκεια ισχύος σύμφωνα με την παρ. 4.1.2. της διακήρυξης.  
  
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από έγγραφη δήλωσή σας, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Σχεδίου Συμφωνίας Πλαίσιο 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ή ΑΝΙΘΑΓΕΝΩΝ ΠΟΥ 

ΕΧΟΥΝ ΑΙΤΗΘΕΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» 

 

Στην Αθήνα σήμερα την ………….. του έτους 2021 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:  

 

Αφενός το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον ……………, 
καλούμενο εφεξής στην παρούσα σύμβαση «Αναθέτουσα Αρχή», χάριν του οποίου καταρτίζεται η 
παρούσα Συμφωνία Πλαίσιο ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου ………. απόφαση κατακύρωσης 
των αποτελεσμάτων της κλειστής διαγωνιστικής διαδικασίας που προκηρύχθηκε με την 
από …………….. διακήρυξη για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ Ή ΑΝΙΘΑΓΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΙΤΗΘΕΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», προϋπολογισμού 
102.959.200€ ανά έτος, πλέον του αναλογούντος κατά περίπτωση Φ.Π.Α., με δυνατότητα 
προαίρεσης έως 100% του προϋπολογισμού του και  

 

αφετέρου  

 

α) Η ανώνυμη εταιρεία ………… που εδρεύει στην …………….., έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 
[Α.Φ.Μ. ……………..] υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ. ……………] και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή 
της παρούσας από τον ………….. σύμφωνα με το από …………….. πρακτικό του διοικητικού της 
συμβουλίου η οποία αποκαλείται στο εξής «ΜΕΛΟΣ»,  

β) Η ανώνυμη εταιρεία ………… που εδρεύει στην …………….., έχει αριθμό φορολογικού μητρώου 
[Α.Φ.Μ. ……………..] υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ. ……………] και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή 
της παρούσας από τον ………….. σύμφωνα με το από …………….. πρακτικό του διοικητικού της 
συμβουλίου η οποία αποκαλείται στο εξής «ΜΕΛΟΣ»,  

γ) ………………………  

δ)………………………  

ε) ………………………  

 

συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση κατακύρωσης, τα ΜΕΛΗ δύναται να αναλάβουν στο πλαίσιο 
της συμφωνίας πλαίσιο αυτής τμήμα ή και το σύνολο της εκτέλεσης του Έργου «ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ή ΑΝΙΘΑΓΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΙΤΗΘΕΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ». 

 

Το Έργο περιγράφεται αναλυτικά στα άρθρα που ακολουθούν, καθώς και στο Παράρτημα ΙΙ της 
Διακήρυξης (Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) που επισυνάπτονται και τα οποία αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος αυτής.  
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΣΙΟ είναι μια γενική συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ της 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ και του ΑΝΑΔΟΧΟΥ στην οποία αποτυπώνονται εκ των προτέρων κάποιοι ή 
όλοι οι όροι με βάση τους οποίους θα εκτελεστούν οι μελλοντικές ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ που 
θα συναφθούν καθ΄ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου αυτής της συμφωνίας. 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ  

Οι ακόλουθοι όροι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ και έχουν 
την έννοια που παρατίθεται αντίστοιχα στον καθένα: 

ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ: Το αρμόδιο όργανο για τον ορισμό των οργάνων διοίκησης και την ανάθεση και 
υπογραφή της συμφωνίας πλαίσιο και των εκτελεστικών συμβάσεων.  

ΑΝΑΔΟΧΟΣ, ΑΝΑΔΟΧΟΙ: Το ΜΕΛΟΣ/ τα ΜΕΛΗ που θα υπογράψουν μία ή περισσότερες 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ.  

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Το υπ’ αριθ. ………τεύχος προκήρυξης της Συμφωνίας Πλαίσιο που περιέχει την 
περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργήθηκε ο δημόσιος 
διαγωνισμός. 

ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ/ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ: Οι Δομές βρίσκονται στην ενδοχώρα και παρέχουν 
προσωρινή διαμονή σε πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς οι οποίοι έχουν υποβάλει αίτημα διεθνούς 
προστασίας στο έδαφος της Ελληνικής Επικράτειας. Φιλοξενούν επίσης μέλη της οικογένειας των 
αιτούντων διεθνούς προστασίας, καθώς και ασυνόδευτους ή μη, ανηλίκους, και όσους ανήκουν σε 
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ: Το πρόσωπο που το ΜΕΛΟΣ με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται 
τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, 
fax, κλπ) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με 
αυτόν.  

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: Η σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και ενός 
ΜΕΛΟΥΣ (ΑΝΑΔΟΧΟΥ) για την υλοποίηση συγκεκριμένου τμήματος ή του συνόλου του ΕΡΓΟΥ.  

ΕΠΠ: Η Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής της κάθε εκτελεστικής σύμβασης, όπως αυτή θα 
ορισθεί με Απόφαση του Αρμοδίου Οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.  

ΕΡΓΟ: Το σύνολο των υπό ανάθεση (μέσω της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ) υπηρεσιών, όπως αυτές 
περιγράφονται στην παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ.  

ΜΕΛΟΣ: Ο κάθε προσφέρων υπηρεσίες (ή οι προσφέροντες σε περίπτωση Ένωσης Εταιρειών) που 
υπογράφει τη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ και δύναται να εκτελέσει τμήμα ή το σύνολο του ΕΡΓΟΥ.  

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ: Όλα τα ενδιάμεσα ή τελικά προϊόντα και υπηρεσίες που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παραδώσει 
στην Αναθέτουσα Αρχή σαν αποτέλεσμα της εκτέλεσης της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ μέσω των 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ.  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Η Τεχνική και Οικονομική προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ προς την Αναθέτουσα Αρχή.  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Το εκτιμώμενο από την Αναθέτουσα Αρχή μέγιστο ποσό (μη 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για όλη τη διάρκεια της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ, στο οποίο δύναται 
να ανέλθει η συνολική αξία όλων των ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, συμπεριλαμβανομένου και του 
δικαιώματος προαίρεσης. Το ποσό αυτό ανέρχεται στις ………….. (€……..) πλέον του αναλογούντος 
κατά περίπτωση Φ.Π.Α. (από …% έως …%). 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ: Η συνολική τιμή στην οποία θα κατακυρωθεί το εκάστοτε ΥΠΟΕΡΓΟ. 
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η παρούσα συμφωνία που υπογράφεται για το σύνολο του ΕΡΓΟΥ μεταξύ των 
συμβαλλομένων μερών, της Αναθέτουσας Αρχής και κάθε ΜΕΛΟΥΣ, που έχει επιλεγεί για την 
εκτέλεση του ΕΡΓΟΥ. Περιλαμβάνει τους όρους που θα διέπουν τις ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ που 
πρόκειται να συναφθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας συμφωνίας.  

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ: Παροχή υπηρεσιών μαζικής σίτισης (catering), ήτοι συστηµατική επί 
καθηµερινής βάσεως παρασκευή και διάθεση γευμάτων (τουλάχιστον δύο, γεύμα και δείπνο) για την 
κάλυψη των αναγκών των δοµών φιλοξενίας προσφύγων - µεταναστών που υπάγονται στην 
Αναθέτουσα Αρχή και λετουργούν σε όλη την Επικράτεια. 

ΥΠΟΕΡΓΟ: Το σύνολο των υπό ανάθεση υπηρεσιών που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα παράσχει, όπως αυτές θα 
περιγράφονται στην εκάστοτε ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ.  

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΑΨΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Η ανταπόκριση της αναδόχου στην πρόσκληση, η υποβολή των αναφερόμενων σε αυτή 
δικαιολογητικών, η προσέλευσή της για την υπογραφή της εκτελεστικής σύμβασης, όταν κληθεί προς 
τούτο από την αναθέτουσα αρχή, και η υποβολή των σχετικών εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και, 
ενδεχομένως, προκαταβολής, είναι υποχρεωτική για την ανάδοχο, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτη 
από την παρούσα συμφωνία – πλαίσιο και καταπίπτει σε βάρος της η εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης της παρούσας. 

 

AΡΘΡΟ 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ  

3.1 Η συνολική αξία της Συμφωνίας Πλαίσιο ανέρχεται σε ποσό προϋπολογισμού κατ’ έτος 
ΧΧΧΧΧ€ χωρίς Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και επιβαρυνόμενο 
με τον ισχύοντα ΦΠΑ κατά περίπτωση. 

3.2 Οι ποσότητες σιτιζομένων και γευμάτων ανά Δομή που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της 
Διακήρυξης είναι ενδεικτικές και μπορούν να τροποποιηθούν σύμφωνα με το δικαίωμα προαίρεσης 
όπως αυτό περιγράφεται ειδικότερα στην ανωτέρω Διακήρυξη. 

3.3 Αντικείμενο μίας ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ που θα ανατεθεί μέσω της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 
είναι ένα τμήμα του ΕΡΓΟΥ, εφεξής ΥΠΟΕΡΓΟ. Το εκάστοτε ΥΠΟΕΡΓΟ θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα 
με την ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, σε συνδυασμό με τους όρους της διακήρυξης και της αντίστοιχης 
απόφασης κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής.  

3.4 Με την παρούσα, καθορίζονται οι όροι που θα διέπουν τις ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ που θα 
ανατεθούν κατά τη διάρκεια ισχύος της, κατόπιν σχετικής Πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής στα 
ΜΕΛΗ που αναδείχθηκαν ανά ΥΠΟΕΡΓΟ με σειρά κατάταξης βάσει των ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ τους, όπως 
ορίζεται ρητά και στη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, προκειμένου να αναλάβουν ένα ή περισσότερα ΥΠΟΕΡΓΑ. 

3.5 Με την παρούσα, η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την ανάθεση συγκεκριμένου αριθμού 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ούτε για το ύψος της συνολικής τους αξίας.  

3.6 Η διαδικασία ανάθεσης κάθε ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ είναι η εξής:  

3.6.1. Κατόπιν της σύναψης της συμφωνίας -πλαίσιο σύμφωνα με το άρθρο 3.3 της διακήρυξης, το 
έργο θα χωριστεί σε επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις ανά τμήμα, σύμφωνα με τις ανάγκες της 
αναθέτουσας αρχής. Η ανάθεση των εκτελεστικών συμβάσεων διενεργείται σύμφωνα με την παρ. 
5α του άρθρου 39 του ν. 4412/2016, χωρίς προκήρυξη νέου διαγωνισμού, απευθείας με τον πρώτο 
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κατά σειρά μειοδοσίας συμβαλλόμενο στη συμφωνία πλαίσιο οικονομικό φορέα ανά τμήμα, κατά την 
ακόλουθη διαδικασία:  

Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω της Επικοινωνίας του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στον πρώτο ανάδοχο, κατά σειρά μειοδοσίας, της εκτελεστικής σύμβασης κάθε 
τμήματος, για την υπογραφή της αντίστοιχης εκτελεστικής σύμβασης σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσας και της συμφωνίας -πλαίσιο. Σε κάθε πρόσκληση κατά τα ανωτέρω περιλαμβάνονται τα 
ακόλουθα: 

α) Καθορίζονται οι υφιστάμενες απαιτήσεις σίτισης καθώς και ο χρόνος και τόπος παροχής των 
υπηρεσιών. 

β) Καλείται ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει στην αναθέτουσα αρχή, το αργότερο μέσα σε δέκα 
ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης: 

(i) Τα ζητούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παρ. 2.4.4.1.Β.(ζ) και 2.2.9.2.Β.5(β) και 
2.4.4.1.Β.(η) της διακήρυξης 

(ii) επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παρ. 3.2. της διακήρυξης, εκτός αν τα ήδη ευρισκόμενα 
στα χέρια της αναθέτουσας αρχής εξακολουθούν να ισχύουν. 

(iii) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α) ότι ο ανάδοχος εξακολουθεί να πληροί τα 
κριτήρια ποιοτικής επιλογής της παρούσας βάσει της οποίας υπεγράφη η συμφωνία – πλαίσιο. 

(iv) τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η νόμιμη εκπροσώπησή του, άλλως υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή από τη σύναψη της συμφωνίας – πλαίσιο.3.6.2 Η αξιολόγηση και ο 
έλεγχος των παραπάνω δικαιολογητικών θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης και 
ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή Διενέργειας / Επιτροπή Αξιολόγησης και 
τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης 
κατακύρωσης της Εκτελεστικής Σύμβασης, κατά το άρθρο 3.2 της παρούσας. 

3.6.3 Εφόσον συντρέχουν οι περιπτώσεις i), ii), iii) του άρθρου 3.2 «Πρόσκληση υποβολής 
δικαιολογητικών κατακύρωσης – Δικαιολογητικά κατακύρωσης» της διακήρυξης, ο πρώτος ανάδοχος, 
κατά σειρά μειοδοσίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης της συμφωνίας – πλαίσιο του συγκεκριμένου ανάδοχου και η κατακύρωση γίνεται 
στον αμέσως επόμενο κατά σειρά μειοδοσίας ανάδοχο, συμβαλλόμενο στη συμφωνία – πλαίσιο 
οικονομικό φορέα, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας. 

3.6.4 Οι οικονομικοί φορείς σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 79 του Ν.4412/16 δεν υποχρεούνται 
να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση ή συνάψει 
τη συμφωνία-πλαίσιο, διαθέτει ήδη τα δικαιολογητικά αυτά. 

3.7 Κατακύρωση – σύναψη εκτελεστικής σύμβασης 

3.7.1 Εφόσον τα δικαιολογητικά της παραγράφου 5.1 της διακήρυξης κριθούν επαρκή, η Αναθέτουσα 
Αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου, σε όλους τους συμβαλλόμενους στη συμφωνία – πλαίσιο του Τμήματος που 
αφορά η εκτελεστική σύμβαση εκτός από τον ανάδοχο που καλείται να συνάψει την εκτελεστική 
σύμβαση, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα 
αποτελέσματά της εφόσον δεν κοινοποιηθεί σε όλους τους ανωτέρω. 

3.7.2. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της εκτελεστικής 
συμφωνίας ανά τμήμα επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα ακόλουθα: 

α) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, εφόσον προβλέπεται, 
σύμφωνα με το ν. 4700/2020 και την παρ. 9, άρθρου 39 του ν. 4412/2016. 

β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον ανάδοχο που καλείται να συνάψει την εκτελεστική 
σύμβαση ανά τμήμα, εφόσον ο τελευταίος υποβάλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη 
δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία θα 
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δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του/τους οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του 
άρθρου 104 του ν. 4412/2016 που τυγχάνει αναλογικής εφαρμογής. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται 
από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας / Επιτροπή Αξιολόγησης, η οποία συντάσσει πρακτικό που 
συνοδεύει τη σύμβαση.3.7.3. Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο ανά τμήμα να προσέλθει 
για υπογραφή της αντίστοιχης εκτελεστικής σύμβασης εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην 
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 
επόμενο κατά σειρά μειοδοσίας ανάδοχο της συμφωνίας-πλαίσιο για το αντίστοιχο τμήμα, εφόσον 
υπάρχει.  

3.7.4 Για την καλή εκτέλεση των όρων της εκτελεστικής σύμβασης, ο ανάδοχος παρέχει πριν ή κατά 
την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της καθορίζεται σε ποσοστό 5% 
της αξίας της εκτελεστικής σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ. 

3.8 Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ, οι ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ αυτής ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις 
αυτών αποστέλλονται για προσυμβατικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με την παρ. 9 του 
άρθρου 39 του Ν. 4412/16 και με το με τον Ν.4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις 
στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της 
δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», 

3.9 Το κείμενο των επί μέρους ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (σχέδιο) επισυνάπτεται στην 
προαναφερόμενη διακήρυξη ως Παράρτημα «VII». 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

4.1 Η συνολική διάρκεια ισχύος της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη, ήτοι σαράντα 
οκτώ (48) μήνες από την υπογραφή της, κατά τους όρους του άρθρου 1.3.5 της διακήρυξης. 

4.2 Ως ημερομηνία έναρξης υλοποίησης κάθε ΥΠΟΕΡΓΟΥ ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της 
αντίστοιχης ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  

4.3 Οι ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ μπορούν να συνάπτονται έως και τη συμπλήρωση του χρόνου 
διάρκειας της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ, ωστόσο η διάρκειά τους μπορεί να υπερβαίνει το χρόνο ισχύος 
της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΣΙΟ. 

4.4 Η διάρκεια ισχύος της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ολοκλήρωση 
ή/και λύση ή/και λήξη των ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ που βρίσκονται σε ισχύ. 

 

ΑΡΘΡΟ 5. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

5.1 Η παρακολούθηση εκτέλεσης της κάθε ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ θα διενεργηθεί από ΕΠΠ που 
συγκροτείται με απόφαση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των 
όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Το αρμόδιο όργανο 
μπορεί, με απόφασή του να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα 
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εισηγητή υπάλληλο. Η διαδικασία και όροι παρακολούθησης ορίζονται στο άρθρο 5.3. της 
διακήρυξης.  

5.2 Εφόσον οριστεί, ο Επόπτης ενημερώνει την επιτροπή παρακολούθησης και γενικώς ενεργεί 
σύμφωνα με τις καθοριζόμενες διαδικασίες αυτής.  

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

6.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών (γευμάτων) γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής η 
οποία συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β΄ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 κατ’ 
αναλογική εφαρμογή των άρθρων 208 και 219 του ως άνω νόμου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής 
διενεργείται έλεγχος ποσότητας και ποιότητας  και εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να παραστεί και ο 
ανάδοχος. Ο έλεγχος ποιότητας γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους: 
μακροσκοπικός έλεγχος – χημική ή μηχανική εξέταση – πρακτική δοκιμασία. Το κόστος της 
διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

6.2 Η Επιτροπή Παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής γευμάτων με παρατηρήσεις – απόρριψης γευμάτων) κατ’ 
αναλογική εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016. Τα πρωτόκολλα που 
συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και 
στους ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ. 

6.3 Αν η Επιτροπή Παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες/γεύματα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της ανωτέρω 
σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα 
(ποσότητα και ποιότητα) των παρεχόμενων υπηρεσιών/γευμάτων και συνεπώς αν μπορούν οι 
τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται 
η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου (Τμήμα 
Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων), μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών/γευμάτων, με έκπτωση ή μη, επί της συμβατικής αξίας, η οποία εφόσον 
επιβληθεί θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις (κατ’ αναλογική 
εφαρμογή των άρθρων 208 και 219 του ν. 4412/2016). 

6.4 Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 
οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται 
υποχρεωτικά και στον ΑΝΑΔΟΧΟ. 

6.5 Γεύματα που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με 
βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 
παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή αυτεπάγγελτα κατ’ αναλογική εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016. 
Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ΑΝΑΔΟΧΟ. 

6.6 Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που 
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄ εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον 
τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16 που εφαρμόζεται αναλογικά. 
Το αποτέλεσμα της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο 
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ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 

6.7 Αν η παραλαβή των υπηρεσιών/γευμάτων και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, 
θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του 
Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016, που εφαρμόζεται αναλογικά. 

6.8 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο 
πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο 
από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 
που εφαρμόζεται αναλογικά και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές 
προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των 
προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.9 Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων 
υπηρεσιών/γευμάτων, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της/των με άλλη/α, που να είναι σύμφωνη/α 
με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή Αν ο 
ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα γεύματα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε 
και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες 
κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ  

7.1 Σε καμία περίπτωση η συνολική δαπάνη των ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ δεν δύναται να 
υπερβεί τη συνολική εκτιμώμενη αξία, καθώς και το δικαίωμα προαίρεσης, όπως αυτά αποτυπώνονται 
στη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ.  

7.2 Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ θα ορίζει κάθε φορά στην εκάστοτε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ την εκτιμώμενη αξία 
του ΥΠΟΕΡΓΟΥ με βάση τη διάρκεια εκτέλεσής του, τον αριθμό των σιτιζομένων που αφορά και την 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, πλέον του ισχύοντος εκάστοτε ΦΠΑ, ο οποίος, σε περίπτωση που 
διαφοροποιείται σε σχέση με τη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ή την ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, σε καμία περίπτωση 
δεν επιβαρύνει τον ΑΝΑΔΟΧΟ. 

7.3 Κάθε ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει την εκτέλεση των ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ θεωρώντας το 
συμβατικό αντάλλαγμα επαρκές, νόμιμο και εύλογο για την εκτέλεση του αντικειμένου της εκάστοτε 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Στο ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ θα περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες 
αμοιβές τρίτων και οι δαπάνες του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για την εκτέλεση του εκάστοτε ΥΠΟΕΡΓΟΥ, χωρίς 
καμία περαιτέρω επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.  

7.4 Η σύμβαση – πλαίσιο δύναται να χρηματοδοτηθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο 
Εσωτερικής Ασφαλείας, Μηχανισμούς Έκτακτης Στήριξης των ανωτέρω ταμείων και άλλους 
χρηματοδοτικούς πόρους. 
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ΑΡΘΡΟ 8. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

8.1 Η αμοιβή θα καταβληθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ για την παροχή των υπηρεσιών του στο πλαίσιο μιας 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος καταβολής της πληρωμής θα 
καθορίζονται στην ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. 

8.2 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες από την αρμόδια 
Υπηρεσία, στο 100% του συμβατικού τιμήματος που παραλήφθηκε σύμφωνα με τα καθοριζόμενα 
στην παρούσα παράγραφο και στις 5.5 και 5.6 της διακήρυξης. 

8.3 Δύναται κατόπιν αιτήματος του αναδόχου και με σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής οι 
πληρωμές του συμβατικού τιμήματος να πιστώνονται σε ενεχυριασμένους λογαριασμούς που τηρεί 
ο ανάδοχος σε πιστωτικά ιδρύματα. 

8.4 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 
και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν.4412/2016, 
όπως παρακάτω: 

• Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή σύμφωνα με το άρθρο 
219 του ν.4412/2016 

• Παραστατικό του αναδόχου (τιμολόγιο επί πιστώσει) 

• Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις.  

• Βεβαίωση του αριθμού ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του Αναδόχου. 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή δύναται κατά περίπτωση να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο 
δικαιολογητικό. 

Η εξόφληση στο 100% θα γίνεται υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των 
υπηρεσιών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής ποινικών ρητρών ή κυρώσεων εις βάρος του 
αναδόχου.  

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των συμβατικών υπηρεσιών 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις 
ακόλουθες κρατήσεις: 

 

Κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,07% 

Χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3% 

ΟΓΑ επί του ως άνω Χαρτοσήμου 20% 

Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06% 

Χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π. 3% 

ΟΓΑ επί του ως άνω Χαρτοσήμου 20% 

 

Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της/των 
υπογραφείσας/υπογραφεισών εκτελεστικής/ών σύμβασης/συμβάσεων με τον/τους αναδόχους. 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art200
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art219
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art219
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Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία, άρθρο 64 του ν.4172/2013 
(Α΄ 167), παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των 
παραληφθέντων υπηρεσιών (της συμβατικής αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και 
των ανωτέρω κρατήσεων). 

8.5 Πέραν του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν έχει καμία απαίτηση κατά του 
Αναθέτουσας Αρχής για δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ ή εξ 
αφορμής αυτού. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ  

9.1 Οι όροι της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ τροποποιούνται κατά τη διάρκειά της χωρίς να 
απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης συμφωνίας – πλαίσιο, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου, 
εφόσον η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ κρίνει αυτό απαραίτητο και όλα τα ΜΕΛΗ συμφωνήσουν εγγράφως 
προς τούτο. 

9.2 Οι όροι της εκάστοτε ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ τροποποιούνται κατά τη διάρκειά της χωρίς να 
απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης συμφωνίας - πλαίσιο, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου, 
εφόσον η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ κρίνει αυτό απαραίτητο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνήσουν 
εγγράφως προς τούτο. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ  

10.1 Τα ΜΕΛΗ κατέθεσαν τις κάτωθι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης: Α) Μέλος Α την υπ’ 
αριθ. ……….. εγγυητική επιστολή της ……….. συνολικού ποσού Ευρώ …………… που 
αντιπροσωπεύουν συνολικά το 0,5% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΡΓΟΥ χωρίς Φ.Π.Α. και 
μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των 
όρων της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το συνολικό 
χρόνο ισχύος της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ. Β) Μέλος Β την υπ’ αριθ. ……….. εγγυητική επιστολή 
της ……….. συνολικού ποσού Ευρώ …………… που αντιπροσωπεύουν συνολικά το 0,5% του 
συνολικού προϋπολογισμού του ΕΡΓΟΥ χωρίς Φ.Π.Α. και μη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
προαίρεσης, για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ με χρόνο 
ισχύος μεγαλύτερο κατά δύο (2) μήνες από το συνολικό χρόνο ισχύος της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ. 
Γ) ………….. 

10.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ αποδεσμεύεται ισόποσα και αναλογικά 
κατ’ έτος σε σχέση με το χρόνο συνολικής διάρκειας της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ. Κατά το τελευταίο 
έτος διάρκειας της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ με την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της 
τελευταίας ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων 
μεταξύ του ΑΝΑΔΟΧΟΥ της τελευταίας ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 
θα επιστρέφονται οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ, όπως θα 
έχουν διαμορφωθεί έως τότε, σε όλα τα ΜΕΛΗ.  

10.3 Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε̟ ποσοστό 0,5% επί του 
ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 
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ΑΡΘΡΟ 11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

11.1 Για κάθε ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι υποχρεωμένος να καταθέσει Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί 
σε ποσοστό 5% του αντίστοιχου ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ, χωρίς Φ.Π.Α., για την καλή και 
εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο κατά 
δύο (2) μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και 
παρατείνεται ανάλογα σε περίπτωση παράτασης του χρόνου της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  

11.2 Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ αποδεσμεύεται 
τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών που 
παραλήφθηκε οριστικά. 

11.3 Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των υπηρεσιών της 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 
επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων ή η σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των 
παρατηρήσεων της ΕΠΠ και του εκπροθέσμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  

12Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ – ΑΝΑΔΟΧΩΝ 

12.1 Η υλοποίηση της εκάστοτε ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ θα γίνει από προσωπικό του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, 
κατάλληλα εκπαιδευμένο και έμπειρο. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ποιότητα 
της εργασίας του προσωπικού του.  

12.2. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην ΠΡΟΣΦΟΡΑ του, επιστημονικού 
και λοιπού προσωπικού για την υλοποίηση της εκάστοτε ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, καθώς επίσης 
και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να 
ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι 
θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και τα στελέχη 
της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτό προσώπων. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους του προσωπικού του 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ, οπότε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης 
εμπειρίας και προσόντων.  

12.3. Το ΜΕΛΟΣ θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνο για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων 
της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ και των ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
παράβασης ή ζημίας που προκληθεί στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ή σε τρίτους από την μη τήρηση της 
νομοθεσίας αυτής, υποχρεούται μόνος ο συγκεκριμένος ΑΝΑΔΟΧΟΣ προς την αποκατάστασή της.  

12.4. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παρέχει έγκαιρα στην Αναθέτουσα Αρχή, στον Επόπτη και στην 
ΕΠΠ όλες τις πληροφορίες που θα του ζητηθούν, σχετικά με την εξέλιξη και την πορεία της εκάστοτε 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. 

12.5. Η ΕΠΠ έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που κρίνει ότι κάποιο τμήμα του ΥΠΟΕΡΓΟΥ δεν 
εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ και της σχετικής ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ, να εκφράσει γραπτώς και αιτιολογημένα τις απόψεις της σχετικά με την πορεία του 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της ΕΠΠ, θα καταβάλλει κάθε 
προσπάθεια, ώστε να εξασφαλισθεί η έγκαιρη και ορθή εκτέλεσή του.  

12.6. Η εκτέλεση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ θα γίνεται στους χώρους που θα υποδεικνύει η σχετική Πρόσκληση. 
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12.7. Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις στα πλαίσια 
υλοποίησης του ΥΠΟΕΡΓΟΥ.  

12.8. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ τηρεί/ουν τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

12.9. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ΑΝΑΔΟΧΟ και τους υπεργολάβους του/τους 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης (ΕΠΠ, επόπτης 
κτλ.) και τις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους. 

12.10. Επιπρόσθετα, οι ΑΝΑΔΟΧΟΙ στις ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ως διακινητές συσκευασμένων 
προϊόντων υποχρεούνται να μην διακινούν προϊόντα των οποίων οι παραγωγοί δεν έχουν εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραγράφους 2 και 11 του άρθρου 4β και της παρ. 1 του 
άρθρου 12 του ν.2939/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η τήρηση των υποχρεώσεων 
ελέγχεται από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων 
παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του 
Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί 
προϋπόθεση για την υπογραφή της/των ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, στις οποίες γίνεται 
υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων 
της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 
αναλογικά εφαρμοζόμενου. Επιπρόσθετα ο αριθμός ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού σύμφωνα με 
την παρ.1.του άρθρου 130 του Ν.4412/16 και την παρ.11 του άρθρου 4β του Ν.2939/01 θα πρέπει 
να είναι εν ισχύ καθ όλη την διάρκεια των ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. 

12.11. Οι ΑΝΑΔΟΧΟΙ στις ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον 
Κανονισμό 852/2004 για την υγιεινή των τροφίμων και με εθνικές διατάξεις σχετικά με την 
ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Ιουνίου 2019 (Ν. 4736/2020 (ΦΕΚ 200/Α΄) σχετικά με την μείωση των επιπτώσεων χρήσης 
ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον. 

12.12. Οι ΑΝΑΔΟΧΟΙ στις ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα μέτρα 
πληροφόρησης που προβλέπονται από τον εκάστοτε φορέα χρηματοδότησης. 

12.13. Σε περίπτωση κατά την οποία ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή η παροχή των υπηρεσιών 
σε επιπλέον κέντρο φιλοξενίας ή άλλο σημείο, που θα υποδειχθεί εντός (γεωγραφικά) του/των 
κατακυρωθέντος/ων Τμήματος/ων, οι συμβαλλόμενοι στις εκτελεστικές συμβάσεις οικονομικοί 
φορείς υποχρεούνται να ανταποκρίνονται εντός δύο (2) ημερών στο αίτημα της αναθέτουσας αρχής. 

 

12Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ  

12.14. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ θα εξασφαλίσει την απαραίτητη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων 
Διευθύνσεων και Τμημάτων της, ώστε να αποφευχθούν τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα στην 
τήρηση του χρονοδιαγράμματος των ΥΠΟΕΡΓΩΝ.  

12.15. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ προσφεύγει υποχρεωτικά για την κάλυψη των αναγκών της στα ΜΕΛΗ 
της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ – ΠΛΑΙΣΙΟ και είναι υποχρεωμένη να συνάπτει εκτελεστικές συμβάσεις κατά τη 
διάρκεια της συμφωνίας – πλαίσιο υπό τους όρους αυτής. 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105


ΑΔΑ: 6ΒΣ346ΜΔΨΟ-ΛΗΑ



 

 

 

Σελίδα 131 

12.16. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ δε φέρει καμία ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα στο 
προσωπικό (συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων-συνεργατών) του ΑΝΑΔΟΧΟΥ ή τρίτων που 
γίνεται από τυχαίο γεγονός ή αμέλειά του κατά την εκτέλεση των εκάστοτε ΥΠΟΕΡΓΩΝ, ούτε έχει 
υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο 
προσωπικό των ΜΕΛΩΝ ή τρίτων. 

 

12Γ. ΓΕΝΙΚΑ  

12.17. Η γλώσσα συνεργασίας των στελεχών της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ και των ΜΕΛΩΝ θα είναι η 
Ελληνική, σε γραπτό και προφορικό λόγο.  

12.18. Σε περίπτωση που το ΜΕΛΟΣ είναι Ένωση, τα μέλη που την αποτελούν θα είναι από κοινού 
και εις ολόκληρο έκαστο εξ’ αυτών υπεύθυνο έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ για την εκπλήρωση 
όλων των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από την ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ και τις ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (όπου αυτό είναι ΑΝΑΔΟΧΟΣ) ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής και του προσώπου 
(φυσικού ή νομικού) που προσφέρει τις υπηρεσίες ή ενεργεί γενικότερα για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων της Ένωσης. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των 
ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται 
να προβληθούν έναντι του Αναθέτουσας Αρχής, ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους της Ένωσης 
από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών της Ένωσης για την ολοκλήρωση 
του εκάστοτε ΥΠΟΕΡΓΟΥ. 

12.19. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ και των 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (όπου αυτό είναι ΑΝΑΔΟΧΟΣ), οποιοδήποτε από τα μέλη της Ένωσης, 
εξαιτίας ανικανότητας για οποιονδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν μπορεί να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης 
της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ (και των τυχόν ισχυουσών ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) με τους ίδιους 
όρους. 

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 

13.1. Κατά την υπογραφή της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ο/οι 
ΑΝΑΔΟΧΟΣ/ΟΙ υποχρεούται/νται να αναφέρει/ουν στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ το όνομα, τα στοιχεία 
επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του/τους, οι οποίοι συμμετέχουν 
στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, 
υποχρεούται/νται να γνωστοποιεί/ουν στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών 
αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε 
νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο/οι ανάδοχος/οι χρησιμοποιεί/ουν εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. 

13.2. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 
παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το 
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου 
να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να 
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως 
άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού 
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απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα κατ’ 
αναλογική εφαρμογή στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

13.3. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης διακοπής της συνεργασίας του ΜΕΛΟΥΣ με υπεργολάβο/ 
υπεργολάβους, η εκτέλεση του ΥΠΟΕΡΓΟΥ και των πιθανών ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ που θα 
του έχουν ανατεθεί θα συνεχίζεται από το ΜΕΛΟΣ ή από νέο συνεργάτη / υπεργολάβο, μετά από 
προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Αναθέτουσας Αρχής, με σκοπό την πλήρη υλοποίηση του 
ΥΠΟΕΡΓΟΥ. Για την αντικατάσταση του υπεργολάβου και προκειμένου να δοθεί η σύμφωνη γνώμη 
του ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, θα πρέπει το ΜΕΛΟΣ να αποδείξει ότι στο πρόσωπο του νέου 
υπεργολάβου συντρέχουν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις με τις οποίες ο αρχικός υπεργολάβος κρίθηκε 
κατάλληλος.  

13.4. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ δικαιούται να ζητήσει από τον ΑΝΑΔΟΧΟ την αντικατάσταση 
υπεργολάβου εμπλεκόμενου σε ΥΠΟΕΡΓΟ, που, κατά τη βάσιμη και αιτιολογημένη κρίση του 
Αναθέτουσας Αρχής, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΥΠΟΕΡΓΟΥ. Το ΜΕΛΟΣ στην περίπτωση 
αυτή υποχρεούται να ανταποκριθεί σε χρονικό διάστημα που από κοινού θα συμφωνηθεί ότι 
απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη. 

13.5. Σε κάθε περίπτωση, την πλήρη ευθύνη για την ολοκλήρωση του εκάστοτε ΥΠΟΕΡΓΟΥ, φέρει 
αποκλειστικά ο αντίστοιχος ΑΝΑΔΟΧΟΣ.  

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/29.8.2019. 
«Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων), η εφαρμογή του οποίου είναι υποχρεωτική από 
τις 25 Μαΐου 2018. 

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ  

15.1 Η παράδοση και η παραλαβή του εκάστοτε ΥΠΟΕΡΓΟΥ θα γίνει σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα, όπως αυτό θα αποτυπώνεται στην αντίστοιχη ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. Αν οι 
υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ εκπρόθεσμα, είναι δυνατόν να 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. 
Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα 
που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ή, στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, της αντίστοιχης τμηματικής παράδοσης επιβάλλεται 
ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 
εκπρόθεσμα, β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ 
επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, γ) οι ποινικές ρήτρες για 
υπέρβαση των τμηματικών παραδόσεων είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της 
συνολικής διάρκειας της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω 
τμηματικές/ημερήσιες παραδόσεις παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 
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παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ δεν έχει 
εκτελεστεί πλήρως. 

15.2 Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. Η 
επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ το δικαίωμα να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο. 

15.3 Σε περίπτωση που ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ είναι Ένωση εταιρειών η ποινική ρήτρα επιβάλλεται ισόποσα 
σε όλα τα μέλη της Ένωσης.  

 

ΑΡΘΡΟ 16. ΕΚΠΤΩΣΗ  

Το ΜΕΛΟΣ, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη συμφωνία-πλαίσιο ή και από την εκτελεστική σύμβαση που έχει υπογράψει και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εάν δεν ανανεώσει έγκαιρα τα πιστοποιητικά της παρ. 
2.2.9.2.Β.5 της διακήρυξης ή εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 
συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση 
ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από τη 
συμφωνία-πλαίσιο, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης 
της συμφωνίας-πλαίσιο ή και των εκτελεστικών συμβάσεων που έχει υπογράψει με την αναθέτουσα 
αρχή στη συμφωνία-πλαίσιο, β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο 
από τη συμφωνία-πλαίσιο ανάδοχο είτε από ποσόν που 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 ανάδοχο 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. Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το 
άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες 
δημοσίων συμβάσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 17. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 

17.1 Το ΜΕΛΟΣ δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ή ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ή μέρος αυτών, ή οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε 
οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. 

17.2 Κατ’ εξαίρεση μπορεί το ΜΕΛΟΣ (ως ΑΝΑΔΟΧΟΣ) να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις πληρωμές, 
που απορρέουν από ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, σε Τράπεζα της επιλογής του σύμφωνα τις κείμενες 
διατάξεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 18. ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ  

18.1 Μετάθεση του συμβατικού χρόνου υλοποίησης γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου και έκδοση σχετικής απόφασης της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ. 
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18.2 Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση ύπαρξης σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική 
αδυναμία εμπρόθεσμης υλοποίησής του ή στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν 
ανωτέρα βία (δεν επιβάλλονται κυρώσεις). 

18.3 Η ολοκλήρωση της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ μετατίθεται αυτοδικαίως μέχρι την ολοκλήρωση ή/και 
λύση ή/και λήξη των ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ που βρίσκονται εν ισχύ. 

 

ΑΡΘΡΟ 19. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

19.1 Η έκπτωση ενός ΑΝΑΔΟΧΟΥ από μία ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ συνεπάγεται αυτοδίκαια και την 
έκπτωσή του από τη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ.  

19.2 Στην περίπτωση που, κατά την ανάθεση της/των εκτελεστικής/ων σύμβασης/εων ή και κατά 
την εκτέλεση αυτής/ών σε κάθε Τμήμα, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις 
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

19.3. Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να 
αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

19.4. Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, καθώς και στην περίπτωση 
που συντρέξει έκπτωση του αναδόχου κατά το άρθρο 16 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται 
να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά, μειοδότη, συμβαλλόμενο στη συμφωνία – πλαίσιο για το 
συγκεκριμένο τμήμα και να του προτείνει να αναλάβει την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου 
αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της τιμής της δικής του προσφοράς κατά 
την παρούσα ρητή ρήτρα υποκατάστασης κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 132, παρ. 1δ), περ. 
αα του ν. 4412/2016 (Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ με αρ. 22 με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων 
κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ)). Για τη σύναψη 
της εκτελεστικής σύμβασης ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους 5.1 και 
5.2 της διακήρυξης. Η υποβολή διοικητικής προσφυγής κατά το άρθρο 20 της  παρούσας δεν 
αναστέλλει την ενεργοποίηση της ρήτρας υποκατάστασης αναδόχου εκ μέρους της αναθέτουσας 
αρχής. 

19.5. Στην περίπτωση ουσιώδους λόγου ο κατά την άνω παράγραφο προσκαλούμενος φορέας 
δύναται να μην αποδεχθεί την εκτέλεση της σύμβασης ή τη σύναψη της εκτελεστικής σύμβασης. 
Στην περίπτωση αυτή ο οικονομικός φορέας συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την 
τεκμηρίωση του αιτήματός του το οποίο εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή, η οποία αποφασίζει 
σχετικά κατόπιν εισήγησης του αρμοδίου οργάνου για την αποδέσμευσή του από τη συμφωνία – 
πλαίσιο και την επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης αυτής και ειδοποιεί μέσω ηλεκτρονικού 
εγγράφου τον προμηθευτή. 

19.6. Στην περίπτωση ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω εταιρικής 
αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή 
καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από 
άλλον οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, 
ο ανάδοχος υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του από το τελευταίο, υπό τον όρο 
ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης, κατ’ ανάλογη 
εφαρμογή του άρθρου 132, παρ. 1.δ του ν. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 20. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να υποβάλει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης με 
την επιφύλαξη των προβλεπομένων στο άρθρο 19.4 της παρούσας. Επί της προσφυγής, αποφασίζει 
το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.  

 

ΑΡΘΡΟ 21. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ 

20.1. Η ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ μπορεί, με τις προϋ̟ποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ έχει υποστεί ουσιώδη τροποπ̟οίηση, κατά την έννοια της̟ παρ.4 του άρθρου 
132 του ν.4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο, 

β) υποπέσει στην αντίληψη της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ ότι ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, κατά το χρόνο της 
ανάθεσης της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις ̟του αναφέρονται στους 
Λόγους Αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.1 της διακήρυξης και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης συμφωνίας-πλαίσιο, 

γ) η ΣΥΜΦΩΝΙΑ-ΠΛΑΙΣΙΟ δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ λόγω σοβαρής ̟παραβίασης των 
υποχρεώσεων π̟ου υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί 
με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της 
ΣΛΕΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 22. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ  

Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ θεωρείται ότι έχει εκτελεστεί όταν παραδοθεί οριστικά το σύνολο των 
ΥΠΟΕΡΓΩΝ (ήτοι το σύνολο των ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ των ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ), γίνει η 
αποπληρωμή του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ για καθεμία από αυτές και εκπληρωθούν οι τυχόν λοιπές 
συμβατικές υποχρεώσεις από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευτούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά 
τα προβλεπόμενα στη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ. 

 

ΑΡΘΡΟ 23. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  

22.1. Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ και οι ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ διέπονται από την Ελληνική 
νομοθεσία.  

22.2 Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ και του 
ΜΕΛΟΥΣ/ΑΝΑΔΟΧΟΥ, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, στην εφαρμογή ή γενικά στις σχέσεις των 
συμβαλλομένων μερών που δημιουργούνται από τη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ/ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, 
θα λυθεί από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 
Ελληνικό και το δίκαιο της Eυρωπαϊκής Ενωσης. 

22.3 Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ, το κείμενο 
της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως καταδήλων 
σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά 
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ιεραρχίας: i. η παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ii. η ………….. απόφαση κατακύρωσης των 
αποτελεσμάτων Διαγωνισμού iii. η από ……………. ΠΡΟΣΦΟΡΑ  του ΜΕΛΟΥΣ iv. η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ, v. Η 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ (αν το ΜΕΛΟΣ είναι ΑΝΑΔΟΧΟΣ της).  

 

ΑΡΘΡΟ 24. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

23.1 Το ΜΕΛΟΣ δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του αν η 
παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα 
βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς και ότι το ΜΕΛΟΣ που πλήττεται από το περιστατικό 
ανωτέρας βίας προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις του 
γεγονότος ανωτέρας βίας. Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο 
που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ.  

23.2 Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου το ΜΕΛΟΣ, το οποίο 
υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 
συνιστούν την ανωτέρα βία και δεδομένου ότι εντός αυτών των είκοσι (20) ημερών κατέβαλε όλες 
τις απαραίτητες προσπάθειες να αποκαταστήσει μερικώς ή ολικώς την παράλειψη αυτή αλλά 
αποδεδειγμένα δεν κατέστη εφικτό χωρίς δική του υπαιτιότητα, να τα αναφέρει εγγράφως και να 
προσκομίσει στην ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

23.3 Σε περίπτωση που το ΜΕΛΟΣ μέσα στην ανωτέρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και 
δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεσθεί την 
ύπαρξη ανωτέρας βίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 25. ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ 

24.1 Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ – ΠΛΑΙΣΙΟ συντάσσεται στην Ελληνική Γλώσσα.  

24.2 Σε περίπτωση που ζητηθεί από το ΜΕΛΟΣ η σύνταξή της και σε άλλη γλώσσα, το ΜΕΛΟΣ 
αναλαμβάνει με ευθύνη και έξοδά του την επίσημη μετάφραση του Ελληνικού κειμένου. Μεταξύ των 
δύο κειμένων που θα υπογραφούν αυθεντικό θεωρείται το Ελληνικό κείμενο, το οποίο και κατισχύει 
σε κάθε περίπτωση.  

 

Η παρούσα ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ διαβάστηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφηκε νόμιμα από τους 
συμβαλλόμενους σε ….. (Χ) πρωτότυπα. Από τα ….. (Χ) πρωτότυπα, το ένα κατατέθηκε στον 
Αναθέτουσας Αρχής και από ένα έλαβε το κάθε ΜΕΛΟΣ. 

 

 ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΧΧ 

 

 

 

 ………………………………….. ………………………………….. 

  



ΑΔΑ: 6ΒΣ346ΜΔΨΟ-ΛΗΑ



 

 

 

Σελίδα 137 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Υπόδειγμα Σχεδίου Εκτελεστικής Σύμβασης 

 

Στην Αθήνα σήμερα την ………….. του έτους 2021 οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι:  

 

Αφενός το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον ……………, 
καλούμενο εφεξής στην παρούσα σύμβαση «Αναθέτουσα Αρχή», δυνάμει της απόφασης 
κατακύρωσης των αποτελεσμάτων της κλειστής διαγωνιστικής διαδικασίας που προκηρύχθηκε με 
την από …………….. Διακήρυξη για τη σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο για το έργο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ 
ΧΩΡΩΝ Ή ΑΝΙΘΑΓΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΙΤΗΘΕΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ», προϋπολογισμού 
ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ€ ανά έτος, πλέον του αναλογούντος κατά περίπτωση Φ.Π.Α., με δυνατότητα προαίρεσης 
έως 100% του προϋπολογισμού του και  

 

αφετέρου η ανώνυμη εταιρεία ………… που εδρεύει στην …………….., έχει αριθμό φορολογικού 
μητρώου [Α.Φ.Μ. ……………..] υπάγεται στη [Δ.Ο.Υ. ……………] και εκπροσωπείται νόμιμα για την 
υπογραφή της παρούσας από τον ………….. σύμφωνα με το από …………….. πρακτικό του διοικητικού 
της συμβουλίου η οποία αποκαλείται στο εξής «Ανάδοχος», 

 

Από την αναφερόμενη διαδικασία και με την με ……………απόφαση της Αναθέτουσα Αρχή 
ανακηρύχτηκε Ανάδοχος η δεύτερη των εδώ συμβαλλομένων, οπότε και υπεγράφη η σχετική 
από …/…/2021 Συμφωνία – Πλαίσιο. Με την παρούσα σύμβαση ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 
υποχρέωση, να εκπληρώσει τα αναφερόμενα στην Προσφορά του, στη Συμφωνία Πλαίσιο, καθώς 
και στη Διακήρυξη μετά των Παραρτημάτων αυτής, τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι 
της παρούσας, σύμφωνα με τους κάτωθι ειδικότερους όρους :  

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών παρασκευής, μεταφοράς και 
διανομής γευμάτων σε Κ.Υ.Τ. και Δομές και χώρους φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών 
που έχουν αιτηθεί Διεθνή προστασία στην ……………………………….., για τη χρονική περίοδο 
……………………, σύμφωνα με τα παρακάτω άρθρα. 
2. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή μέσων και υπηρεσιών σίτισης των Δομών και των 
χώρων φιλοξενίας που βρίσκονται στο Τμήμα ……………………………..για τους πρόσφυγες και 
μετανάστες, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, της Συμφωνίας Πλαίσιο, της κατακυρωτικής 
απόφασης και της υπ’ αριθ. …………. Διακήρυξης. 
3. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες σίτισης θα βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης, της Συμφωνίας – Πλαίσιο και της προσφοράς 
του αναδόχου. 
4. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να παράσχει τις υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων και παράθεσης  
στα κάτωθι Τμήματα: 

α. …………………., …….. ημερησίων μερίδων 

β. …………………., …….. ημερησίων μερίδων 

γ. …………………., …….. ημερησίων μερίδων 
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5. Η Αναθέτουσα Αρχή σε συνεργασία με τον Ανάδοχο δύναται να τροποποιεί, αυξομειώνοντας 
ανάλογα με τις εκάστοτε ημερήσιες ανάγκες σίτισης, τον αριθμό των μερίδων, ύστερα από αντίστοιχη 
ειδοποίηση του Αναδόχου, μέχρι την 18:00 της προηγούμενης ημέρας από την παράδοση. 
6. Η Σύμβαση ολοκληρώνεται με την οριστική παραλαβή των παραδοτέων από την Αναθέτουσα 
Αρχή.  

 

ΑΡΘΡΟ 2. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

1. Η διάρκεια των εκτελεστικών συμβάσεων καθορίζεται ελεύθερα από την Αναθέτουσα Αρχή και 
άρχεται από την υπογραφή της ή την ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν και τυχόν τροποποίησή της 
και λήγει με την ανάλωση του συμβατικού ποσού ή κατά την ημερομηνία που ορίζεται στη σύμβαση 
και τυχόν τροποποίησή της. 

2. Ο ρευστός, και ευμετάβλητος χαρακτήρας των μεταναστευτικών / προσφυγικών ροών, 
συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία της αναθέτουσας αρχής προς προσδιορισμό των παρεχόμενων 
ποσοτήτων ανά ημέρα της εκτελεστικής σύμβασης ανά Τμήμα η οποία δύναται να προκαλέσει 
αυξομείωση των ποσοτήτων κατά τη διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης ανά Τμήμα με συνέπεια 
είτε την ανάλωση της συμβατικής αξίας της εκτελεστικής σύμβασης πριν τη λήξη της συμβατικής 
διάρκειας αυτής είτε τη λήξη της συμβατικής διάρκειας πριν την ανάλωση της συμβατικής αξίας της. 
Σε αμφότερες τις περιπτώσεις η εκτελεστική σύμβαση τροποποιείται δυνάμει της παρ. 1.γ άρθρου 
132 του ν. 4412/2016. 

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η συνολική διάρκεια της εκτελεστικής σύμβασης μπορεί να 
παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα 
από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε 
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν 
λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή αν λήξει 
η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να παρασχεθούν στην αναθέτουσα αρχή οι 
υπηρεσίες της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από 
υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου 
της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθ. 
218 του Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το συνολικό (συμβατικό τίμημα) της παρούσας ανέρχεται στο ποσό των …………… €, όπως αυτό 
ειδικότερα προσδιορίζεται και αναλύεται στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου, πλέον του 
ισχύοντος Φ.Π.Α ……%.  

Η σύμβαση αφορά στο 
υποέργο ..................................................................................................................... 

Η δαπάνη χρηματοδοτείται από 
το .......................................................................................................... και θα βαρύνει τις 
πιστώσεις της Σ.Α.Ε. ........................... και συγκεκριμένα του έργου με κωδικό 
αριθμό ............................................................, οι οποίες έχουν εγγραφεί στο ............... δυνάμει 
της με αριθ. πρωτ. .......................................................... απόφασης ένταξης του αναπληρωτή 
Υπουργού .................................................. 

 

ΑΡΘΡΟ 4. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
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1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά για τις παρασχεθείσες υπηρεσίες από την 
αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στο 100% του συμβατικού τιμήματος 
που παραλήφθηκε σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παρούσα παράγραφο και στις 5.5 και 5.6 της 
Διακήρυξης. 
2. Δύναται κατόπιν αιτήματος του αναδόχου και με σύμφωνη γνώμη της αναθέτουσας αρχής οι 
πληρωμές του συμβατικού τιμήματος να πιστώνονται σε ενεχυριασμένους λογαριασμούς που τηρεί 
ο ανάδοχος σε πιστωτικά ιδρύματα. 
3. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του 
ν.4412/2016, όπως παρακάτω: 

• Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή σύμφωνα με το άρθρο 
του 219 του ν. 4412/2016 

• Παραστατικό του αναδόχου (τιμολόγιο επί πιστώσει). 

• Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. 

• Βεβαίωση του αριθμού ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του Αναδόχου. 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή δύναται κατά περίπτωση να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο 
δικαιολογητικό. 

4. Η εξόφληση στο 100% θα γίνεται υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση παραλαβής των 
υπηρεσιών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής ποινικών ρητρών ή  κυρώσεων εις βάρος του 
αναδόχου.  
5. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των συμβατικών 
υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

 

Κράτηση υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 0,07% 

Χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 3% 

ΟΓΑ επί του ως άνω Χαρτοσήμου 20% 

Κράτηση υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06% 

Χαρτόσημο επί της κράτησης υπέρ Α.Ε.Π.Π. 3% 

ΟΓΑ επί του ως άνω Χαρτοσήμου 20% 

 

Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της/των 
υπογραφείσας/υπογραφεισών εκτελεστικής/ών σύμβασης/συμβάσεων με τον/τους αναδόχους. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία, άρθρο 64 του ν.4172/2013 
(Α΄167), παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 8% επί της καθαρής συμβατικής αξίας των 
παραληφθέντων υπηρεσιών (της συμβατικής αξίας που απομένει μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και 
των ανωτέρω κρατήσεων). 

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας του τιμολογίου βαρύνει την αναθέτουσα αρχή. 

 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art200
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ΑΡΘΡΟ 5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

1. Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 γ) εδάφιο δεύτερο 
του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό έως 5% επί της αξίας της εκτελεστικής 
σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. 
2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της Διακήρυξης και επιπλέον τον αριθμό 
και τον τίτλο της σύμβασης και το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 
του Ν. 4412/2016. 
3. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της παρούσας καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρμογή όλων των όρων της και κάθε απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής έναντι του Αναδόχου. 
4. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης της παρούσας οφείλει να είναι δύο μήνες 
μεγαλύτερος από το χρόνο ισχύος της εκτελεστικής σύμβασης και παρατείνεται ανάλογα σε 
περίπτωση παράτασης του χρόνου αυτής. 
5. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5 της Διακήρυξης (άρθρο 
132 του Ν. 4412/2016), η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο Ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την υπογραφή της σύμβασης τροποποίησης, συμπληρωματική́ 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  
6. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 
όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
7. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του αντικειμένου της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το 
ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών που παραλήφθηκε οριστικά. 
Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων/ή η  σταδιακή αποδέσμευση, 
γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1. Ο ανάδοχος, καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας, οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 
που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων 
και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους. Οι υπηρεσίες παραλαμβάνονται τμηματικά, ανά ημερολογιακό μήνα, με την 
σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή 
παραλαβής της Υπηρεσίας.  

2. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται 
και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες 
δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς 
τους. 

3. Επιπρόσθετα, ο ανάδοχος, ως διακινητής συσκευασμένων προϊόντων υποχρεούται να μην 
διακινεί προϊόντα των οποίων οι παραγωγοί δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τις παραγράφους 2 και 11 του άρθρου 4β και της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν.2939/2001 όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω 
του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) 
που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του 
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άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή της παρούσας, στην 
οποία γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού, ως κατωτέρω, στην 
παρ.5. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της 
παραγράφου 5 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 αναλογικά εφαρμοζόμενου. Επιπρόσθετα, ο 
αριθμός ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού σύμφωνα με την παρ.1.του άρθρου 130 του Ν.4412/16 
και την παρ.11 του άρθρου 4β του Ν.2939/01 θα πρέπει να είναι εν ισχύ καθ’ όλη την διάρκεια της 
παρούσας. 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται από 
τον εκάστοτε φορέα χρηματοδότησης. 

5. Σε περίπτωση κατά την οποία ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή η παροχή των υπηρεσιών 
σε επιπλέον κέντρο φιλοξενίας ή άλλο σημείο, που θα υποδειχθεί εντός (γεωγραφικά) του/των 
κατακυρωθέντος/ων Τμήματος/ων, οι συμβαλλόμενοι στις εκτελεστικές συμβάσεις οικονομικοί 
φορείς υποχρεούται/νται να ανταποκρίνονται εντός δύο (2) ημερών στο αίτημα της αναθέτουσας 
αρχής. 

6. Ο αριθμός ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του 
παρόντος άρθρου είναι ………….(να συμπληρωθεί κατά τη σύναψη της παρούσας). 

 

ΑΡΘΡΟ 7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 

1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών (γευμάτων) γίνεται από την Επιτροπή Παραλαβής 
η οποία συγκροτείται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β΄ του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 κατ’ 
αναλογική εφαρμογή των άρθρων 208 και 219 του ως άνω νόμου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής 
διενεργείται έλεγχος ποσότητας και ποιότητας  και εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να παραστεί και ο 
ανάδοχος. Ο έλεγχος ποιότητας γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους τρόπους: 
μακροσκοπικός έλεγχος – χημική ή μηχανική εξέταση – πρακτική δοκιμασία. Το κόστος της 
διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

2. Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα 
(μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής γευμάτων με παρατηρήσεις –απόρριψης  γευμάτων) κατ’ 
αναλογική εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/2016. Τα πρωτόκολλα που 
συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και 
στους αναδόχους. 

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες/γεύματα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της εκτελεστικής σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, 
που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της ανωτέρω σύμβασης και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα (ποσότητα και 
ποιότητα) των παρεχόμενων υπηρεσιών/γευμάτων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η 
καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου (Τμήμα 
Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων), μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 
παρεχόμενων υπηρεσιών/γευμάτων, με έκπτωση ή μη, επί της συμβατικής αξίας, η οποία εφόσον 
επιβληθεί θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. (κατ’ αναλογική 
εφαρμογή των άρθρων 208 και 219 του ν. 4412/2016). 

4. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η Επιτροπή Παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην 
οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο 
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. Το πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται 
υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. 

5. Γεύματα που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, 
με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105
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παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του 
αναδόχου ή αυτεπάγγελτα κατ’ αναλογική εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/2016. 
Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο. 

6. Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  
διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως εξέταση κατ΄ εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι 
(20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον 
τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16 που εφαρμόζεται αναλογικά. 
Το αποτέλεσμα  της κατ΄ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο 
ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα 
αποτελέσματα της κατ΄ έφεση εξέτασης. 

7. Αν η παραλαβή των υπηρεσιών/γευμάτων και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 
πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, 
θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του 
Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, 
σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 219 του ν. 4412/2016, που εφαρμόζεται αναλογικά. 

8. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που 
συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να 
συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον 
προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 
4412/2016 που εφαρμόζεται αναλογικά και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη 
σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

 

ΑΡΘΡΟ 8. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών/γευμάτων, 
με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί 
να εγκρίνεται αντικατάστασή της/των με άλλη/α, που να είναι σύμφωνη/α με τους όρους της 
παρούσας, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν ο ανάδοχος δεν 
αντικαταστήσει τα γεύματα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον 
έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από την παρούσα σύμβαση που έχει υπογράψει και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου, εάν δεν ανανεώσει έγκαιρα τα πιστοποιητικά της παρ. 2.2.9.2.Β.5 της διακήρυξης ή εάν 
δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 
αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί 
υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  

2. Στον ανάδοχο, εφόσον κηρύσσεται έκπτωτος από την παρούσα, επιβάλλονται, με απόφαση 
του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: α) 
ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της παρούσας, β) είσπραξη εντόκως της 
προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από την παρούσα ανάδοχο είτε από ποσόν που 
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δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 
προκαταβολής.  

3. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 
ανάδοχο 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. Επιπλέον μπορεί να 
επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη 
συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 10. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΡΗΤΡΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

1. Στην περίπτωση που, κατά την ανάθεση της παρούσας ή και κατά την εκτέλεση αυτής σε κάθε 
Τμήμα, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 
2.2.3.1 της Διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να 
αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί 
αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

2. Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις 
νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς την παρούσα σύμβαση και 
να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

3. Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, καθώς και στην περίπτωση που 
συντρέξει έκπτωση του αναδόχου κατά το άρθρο 9 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 
προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά, μειοδότη, συμβαλλόμενο στη συμφωνία – πλαίσιο για το 
συγκεκριμένο τμήμα και να του προτείνει να αναλάβει την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου 
αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της τιμής της δικής του προσφοράς κατά 
την παρούσα ρητή ρήτρα υποκατάστασης κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 132, παρ. 1δ), περ. 
αα του ν. 4412/2016 (Κατευθυντήρια Οδηγία ΕΑΑΔΗΣΥ με αρ. 22 με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων 
κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ)). Για τη σύναψη 
της εκτελεστικής σύμβασης ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στις παραγράφους 5.1 και 
5.2 της διακήρυξης. Η υποβολή διοικητικής προσφυγής κατά το άρθρο 11 της  παρούσας δεν 
αναστέλλει την ενεργοποίηση της ρήτρας υποκατάστασης αναδόχου εκ μέρους της αναθέτουσας 
αρχής. 

4. Στην περίπτωση ουσιώδους λόγου ο κατά την άνω παράγραφο προσκαλούμενος φορέας δύναται 
να μην αποδεχθεί την εκτέλεση της σύμβασης ή τη σύναψη της εκτελεστικής σύμβασης. Στην 
περίπτωση αυτή ο οικονομικός φορέας συνυποβάλλει πλήρη και λεπτομερή στοιχεία για την 
τεκμηρίωση του αιτήματός του το οποίο εξετάζεται από την Αναθέτουσα Αρχή η οποία αποφασίζει 
σχετικά και ειδοποιεί μέσω ηλεκτρονικού εγγράφου τον προμηθευτή. 

5. Στην περίπτωση ολικής ή μερικής διαδοχής του αναδόχου, λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, 
περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της συγχώνευσης ή καταστάσεων 
αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον 
οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, ο 
ανάδοχος υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του από το τελευταίο, υπό τον όρο ότι 
η διαδοχή δεν συνεπάγεται άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης, κατ’ ανάλογη εφαρμογή 
του άρθρου 132, παρ. 1.δ του ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 11. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ 



ΑΔΑ: 6ΒΣ346ΜΔΨΟ-ΛΗΑ



 

 

 

Σελίδα 144 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να υποβάλει 
προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης με 
την επιφύλαξη των προβλεπομένων στο άρθρο 10.3 της παρούσας. Επί της προσφυγής, αποφασίζει 
το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.  

 

ΑΡΘΡΟ 12. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ  

1. Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 
ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της παρούσας σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 
του κυρίου αναδόχου.  
2. Κατά την υπογραφή της παρούσας ο ανάδοχος ανέφερε στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, 
τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή 
κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην 
παρούσα σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση 
διακοπής της συνεργασίας του/των αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός 
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να 
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε 
από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 
διαδικασία.  
3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 
παραγράφου 2.2.9.2 της Διακήρυξης, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 
ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το 
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της παρούσας. Επιπλέον, προκειμένου 
να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να 
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως 
άνω ποσοστού.  
4. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα κατ’ αναλογική 
εφαρμογή στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016.  

 

ΑΡΘΡΟ 13. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 14. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 



ΑΔΑ: 6ΒΣ346ΜΔΨΟ-ΛΗΑ



 

 

 

Σελίδα 145 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

ΑΡΘΡΟ 15. ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ  

1. Ο Ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής, ή 
οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση απορρέει από αυτήν σε οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς προηγούμενη 
γραπτή συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 
2. Κατ’ εξαίρεση μπορεί ο Ανάδοχος να εκχωρήσει οποιεσδήποτε από τις πληρωμές, που 
απορρέουν από τη σύμβαση, σε Τράπεζα της επιλογής του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 16. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον ανάδοχο, εφ' όσον διαπιστωθεί: 

α. Υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 

β. Ανωτέρα βία εξ αιτίας της οποίας προκαλείται αδυναμία σίτισης μέσα στο συμβατικό χρόνο. Η 
απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον ανάδοχο. 

2. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 

α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή των εργασιών του καταστήματος του 
αναδόχου. 

β. Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο κατάστημα του αναδόχου που συνεπάγεται την 
διακοπή των εργασιών τους. 

γ. Πλημμύρα. 

δ. Σεισμός. 

ε. Πόλεμος / Τρομοκρατική ενέργεια. 

στ. Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των μηχανημάτων, που πιστοποιείται από 
το αρμόδιο όργανο και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης. 

ζ. Έκτακτα διοικητικά μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω  διασποράς 
του κορωνοϊού COVID-19, εφόσον επηρεάζουν, αναστέλλουν ή περιορίζουν τη δραστηριότητα της 
επιχείρησης του αναδόχου ή/και των προμηθευτών και υπεργολάβων του.  

η. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). 

θ. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 

3. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 
συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 
προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή (όσον αφορά τη σύμβαση τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.) 

4. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής δραστηριότητας του 
Αναδόχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, 
δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας. 
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ΑΡΘΡΟ 17. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

1. Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους κανόνες 
της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

2. Κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή 
εκτέλεση της σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στην Αθήνα Δικαστήρια, 
εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό.  

Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας, το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε 
άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών, 
ισχύουν όλα τα παρακάτω αναφερόμενα κείμενα με την ακόλουθη σειρά ιεραρχίας: i. η παρούσα ii. 
η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ iii. η ………….. απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων Διαγωνισμού iv. 
η από ……………. ΠΡΟΣΦΟΡΑ  του αναδόχου  v. η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ μετά των Παραρτημάτων αυτής.  

3. Θέματα τα οποία εκ παραδρομής δεν ρυθμίζονται στην παρούσα και τυχόν παραπομπές της 
παρούσας, δύναται να διευθετούνται βάσει των προβλέψεων των υφιστάμενων θεσμικών κειμένων. 

4. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι όροι της 
αριθ…./2020 Διακήρυξης, η απόφαση κατακύρωσης, οι όροι της Συμφωνίας – Πλαίσιο και 
συμπληρωματικά, ο Αστικός Κώδικας. 

 

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε … (…) αντίτυπα, τα οποία αφού αναγνώσθηκαν, 
βεβαιώθηκαν και υπογράφθηκαν από τους συμβαλλόμενους, … (…) έλαβε η αναθέτουσα Αρχή και 
ένα (1) έλαβε ο Ανάδοχος. 

 

 

 ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΧΧ 

 

 

 

 

 ………………………………….. ………………………………….. 
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