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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 

 

Αντικείμενο Διαγωνισμού 

 

 

Παροχή υπηρεσιών εστιατορίου για τη σίτιση των οικοτρόφων μαθητών της 

ΕΠΑ.Σ. Νεμέας για τη σχολική περίοδο 2017-2018 

 

Κωδικός CPV: 55300000-3 «Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού» 

 

 

Αναθέτουσα Αρχή 
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός 

– «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Προϋπολογισμός 
26.000,00 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Φορέας Χρηματοδότησης Τακτικός προϋπολογισμός 

Διαδικασία Ανάθεσης Συνοπτικός διαγωνισμός 

Κριτήριο Ανάθεσης 

Πλέον συμφέρουσα από 

οικονομικής άποψης προσφορά 

βάσει μόνο της τιμής 

Πρωτόκολλο διαγωνισμού 49499/15-11-2017 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 

προσφορών: 
27/11/2017 και Ώρα: 09:30 μ.μ. 

Τόπος κατάθεσης προσφορών:  

Κεντρική Υπηρεσία Ελληνικού 

Γεωργικού Οργανισμού 

«ΔΗΜΗΤΡΑ»  

Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα  

Αθήνα, 11145 

Ημερομηνία Διενέργειας (Αποσφράγιση) 27/11/2017 και Ώρα: 10:00 
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ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αριθμ. Πρωτ.: 49499/15-11-2017 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 

Συνοπτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο τιμής, με σκοπό την επιλογή 

αναδόχου για το έργο της «Παροχή υπηρεσιών εστιατορίου για τη σίτιση των 

οικοτρόφων μαθητών της ΕΠΑ.Σ. Νεμέας για τη σχολική περίοδο 2017-2018», 

συνολικού προϋπολογισμού 26.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Οι προς ανάθεση υπηρεσίες περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο στην παρούσα τεύχος 

Τεχνικών Προδιαγραφών, Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής της 

Διακήρυξης. Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού. 

Ο εν λόγω διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 27/11/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 μ.μ. 

ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ελληνικού 

Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ, στους χώρους της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΛΓΟ – 

ΔΗΜΗΤΡΑ Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα, Τ.Κ. 11145, Αθήνα. 

Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών, με την 

προϋπόθεση ότι καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές και λοιπές απαιτήσεις της διακήρυξης. Δεν 

γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για μέρος 

των απαιτήσεων.  

Τόπος κατάθεσης προσφορών: 

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ,  

Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα,  

Τ.Κ. 11145, Αθήνα 

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική. 

Υποβολή προσφορών μέχρι  27/11/2017 και ώρα 09:30 μ.μ. 

Ημερομηνία Διενέργειας: 27/11/2017 και ώρα 10:00μ.μ. 

Τόπος Διενέργειας: Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - ΔΗΜΗΤΡΑ, Κουρτίδου 56-

58 & Νιρβάνα, Τ.Κ. 11145, Αθήνα. 

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από την ΕΠΑ.Σ. 

Νεμέας και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.elgo.gr  . 

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται τηλεφωνικά από την ΕΠΑ.Σ. 

Νεμέας, τηλέφωνο επικοινωνίας 2746023032.  

 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά βάσει μόνο τιμής.  

 

  

http://www.elgo.gr/
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Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
■ Επωνυμία: Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗΤΡΑ»,  

Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑ.Σ.) Νεμέας 
■ Διεύθυνση: Μαθητικής Εστίας 37, Τ.Κ. 45500, Νεμέα 
■ Τηλέφωνο: (+30) 2746023032 
■ Τηλεομοιοτυπία (fax): (+30) 2746023032 
■ Πληροφορίες: Π. Σκοτειδάκης 
■ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (E-mail): agrocert@otenet.gr 
■ Ιστοσελίδα (website): www.elgo.gr  
 

 

Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίνονται από το Τμήμα 

Προμηθειών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – «ΔΗΜΗΤΡΑ» στο τηλέφωνο 

2746023032 και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού www.elgo.gr 

 

Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τον 

κ. Π. Σκοτειδάκη, στο τηλέφωνο 2746023032. 

 

ΤΜΗΜΑ Α.: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Τεχνικές Προδιαγραφές – Περιγραφή Υπηρεσιών που ζητούνται 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Σχέδιο εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Σχέδιο Σύμβασης  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης  

 

 

 

 

 

 

 

  

Για τον Οργανισμό 

(υπογραφή)* 

 

Αθανάσιος Βλάχος 

Διευθύνων Σύμβουλος 

(*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο 

παραμένει στο αρχείο του φορέα) 
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ΤΜΗΜΑ Α  
ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

ΑΡΘΡΟ 1: AΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι προσφορές θα αφορούν στην ανάθεση υπηρεσιών εστιατορίου για τη σίτιση των 

οικοτρόφων μαθητών της ΕΠΑ.Σ. Νεμέας μέχρι το τέλος της σχολικής περιόδου 2017-2018. 

Οι προς ανάθεση υπηρεσίες περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο στην παρούσα 

Παράρτημα Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής της Διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Συνοπτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της τιμής. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

O συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των 

26.000,00 € συμπεριλαμβανόμενου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

Στις συμβάσεις επιβάλλεται: 

- Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων κράτηση ύψους 0,06% 

πλέον χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 

ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

- Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κράτηση ύψους 0,06% πλέον 

χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρτοσήμου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 

της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Το νομικό και θεσμικό πλαίσιο του διαγωνισμού περιλαμβάνει τις διατάξεις:  
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 

(Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ 314 Α΄), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 66 
του ν.4002/2011 «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου-
Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση-Θέματα αρμοδιότητας 
Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης» (ΦΕΚ Α 180/Α’/22.8.2011). 

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 188763/10.10.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών 
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με την οποία κατ΄ εξουσιοδότηση 
των ανωτέρω διατάξεων, συστήθηκε ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ – 
ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ) που εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και στον οποίο συγχωνεύθηκαν τα μέχρι τότε αυτοτελώς 
λειτουργούντα ν.π.ι.δ., (α) το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), (β) ο 
Οργανισμός Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης 
(Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α.)-«ΔΗΜΗΤΡΑ», (γ) ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών 
Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.) και (δ) ο Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος και Κρέατος 
(ΕΛ.Ο.ΓΑ.Κ.), (ΦΕΚ 2284 Β΄/13.10.2011), στο εξής ΚΥΑ. 

3. Τις διατάξεις της αριθ. 5336/71598/22-06-2016 και 3079/42636/17-04-2015 Απόφασης 
όπως τροποποιήθηκε από την 5337/71600/22-06-2016 Απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ.325/23-06-2016 Τεύχος ΥΟΔΔ) «Διορισμός 
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Προσωρινού Διευθύνοντος Συμβούλου του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα 
– ΝΠΙΔ» και « Ορισμός μελών προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού 
Γεωργικού Οργανισμού – Δήμητρα – ΝΠΙΔ» αντίστοιχα.  

4. Την υπ’ αριθ. 8865/112514 (ΦΕΚ 739 ΥΟΔΔ/20.10.2015) απόφαση του Υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία διορίστηκε ως προσωρινός Πρόεδρος 
του Δ.Σ. του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ο Ερευνητής Β΄ του ίδιου Οργανισμού Δρ. Γεώργιος 
Καρέτσος. 

5. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, 
προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227/Α/06-12-2016). 

6. Το εγκεκριμένο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΦΕΚ 3698/Β/16-11-2016). 
7. Την υπ’ αριθ. πρωτ.. 5797/25-11-2016 Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

«Οδηγίες συμπλήρωσης για το “Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του 
άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (Α 147)” (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). 

8. Του Ν.2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/94) σχετικά με την «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος» στο 
εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις και ειδικότερα του άρθρου 24. 

9. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

10. Του άρθρου 5, παρ. 2 του ΠΔ 113/15-11-2010 (ΦΕΚ 194/Α/2010) με θέμα «ΑΝΑΛΗΨΗ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΤΑΚΤΕΣ», που ορίζει ότι για την πραγματοποίηση δαπανών 
που βαρύνουν ολόκληρο ή τμηματικά τα επόμενα οικονομικά έτη του Μεσοπρόθεσμου 
Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής απαιτείται η έγκριση από τον Εποπτεύοντα του 
ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ Υπουργού. 

11. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α) 15-09-2011, 
«Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει η οποία επιβάλλει 
κράτηση ύψους 0,06% επί της καθαρής αξίας της αρχικής καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης, από την αναθέτουσα αρχή. 

12. Της Υποπαραγράφου ΣΤ.20 του πρώτου άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/07-04-
2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα του 
Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 

13. Της υπ’ αριθμ. 1397/19-01-2017 Απόφασης Διευθύνοντος Συμβούλου με θέμα: 
«Συγκρότηση γνωμοδοτικών Επιτροπών για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών της έδρας της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – «ΔΗΜΗΤΡΑ» για το έτος 2017» (ΑΔΑ 69ΞΧΟΞ3Μ-
ΞΙ6). 

14. Της υπ’ αριθμ. 10428/09-03-2017 Απόφασης Διευθύνοντος Συμβούλου με θέμα: 
«Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβών για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών και γενικών υπηρεσιών των Κέντρων Δήμητρα και των ΕΠΑ.Σ. Καλαμπάκας, 
Νεμέας και Συγγρού του ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ για το έτος 2017» (ΑΔΑ ΩΚ2ΘΟΞ3Μ-Γ86). 

15. Του Κανονισμού 2195/2002 «περί καθιέρωσης του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες 
Συμβάσεις (CPV), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/2008 της Επιτροπής. 

16. Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 
318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις». 

17. Του ν. 3886/2010 (Α’ 173) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων- 
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
21ης Ιουνίου 1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992 (L76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (335)». 

18. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 266/11-09-2017 αίτημα ανάληψης δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών 
σίτισης των οικοτρόφων της ΕΠΑ.Σ. Νεμέας ύψους 6.846,22 € (ΑΔΑΜ 
17REQ002023885). 

19. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 33/08-02-2017 αίτημα ανάληψης δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών 
σίτισης των οικοτρόφων της ΕΠΑ.Σ. Νεμέας ύψους 33.000,00 € (ΑΔΑΜ 
17REQ005862213). 
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20. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 62/09-03-2017 αίτημα ανάληψης δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών 
σίτισης των οικοτρόφων της ΕΠΑ.Σ Νεμέας ύψους 36.000,00€ ( ΑΔΑΜ 
17REQ002232789). 

21. Την με α/α 3654 και αριθ. πρωτ. 40682/02-10-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
ύψους 6.846,22 € (ΑΔΑ ΩΕΙΗΟΞ3Μ-ΩΑΒ και ΑΔΑΜ 17REQ002023915). 

22. Την με α/α 1119 και αριθ. πρωτ. 5002/06-03-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
ύψους 33.000,00 € (ΑΔΑ 64Θ6ΟΞ3Μ-ΧΡΖ και ΑΔΑΜ 17REQ005897307). 

23. Την υπ’αριθ πρωτ. 11448/15-03-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το έτος 2018 
ύψους 36.000,00€  με (ΑΔΑ ΨΛΟ6ΟΞ3Μ-931 & ΑΔΑΜ 17REQ002232897). 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

1. Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

2. Το τεύχος της διακήρυξης θα αναρτηθεί στον Διαδικτυακό τόπο του Ελληνικού 

Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ (http://elgo.gr/index.php/el/elgo-demeter-press-

competitions-proclamations/) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 

Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου (http://www.promitheus.gov.gr/). 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η παρούσα Διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του Διαδικτυακού τόπου της 

Αναθέτουσας Αρχής, στη διεύθυνση http://elgo.gr/index.php/el/elgo-demeter-press-

competitions-proclamations/ και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, http://www.eprocurement.gov.gr . 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις φυσικών 

ή/και νομικών προσώπων, που: 

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή  

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό 

Χώρο (ΕΟΧ) ή  

 είναι εγκατεστημένα στα κράτη – μέλη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί 

Δημοσίων Συμβάσεων (Σ.Δ.Σ.) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 

κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υπό τον όρο ότι η σύμβαση 

καλύπτεται από την Σ.Δ.Σ. – ή  

 είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την 

Ε.Ε. ή 

 έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή του κράτους – 

μέλους που έχει υπογράψει τη Σ.Δ.Σ. ή της τρίτης χώρας που έχει συνάψει ευρωπαϊκή 

συμφωνία με την Ε.Ε. και έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή 

του ή την έδρα τους στο εσωτερικό μιας εκ των ανωτέρω χωρών. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή, 

προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα Ένωση ή Κοινοπραξία 

υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, σύμφωνα με την 

υποβληθείσα προσφορά της. 
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ΑΡΘΡΟ 8: ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

8.1. Καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι προσφέροντες απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που 

τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους.  

 

8.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Οι προσφέροντες απαιτείται να έχουν μέσο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων 

διαχειριστικών χρήσεων μεγαλύτερο από το 50% του προϋπολογισμού του υπό ανάθεση 

αντικειμένου.  

 

8.3. Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 

Κάθε προσφέρων οφείλει να διαθέτει επαρκή μέσα και εγκαταστάσεις να προσφέρει τα 

γεύματα είτε στους χώρους της ΕΠΑ.Σ. Νεμέας, είτε σε χώρο εστίασης εντός του οικισμού της 

Νεμέας, για το σύνολο των οικοτρόφων μαθητών της ΕΠΑ.Σ. Νεμέας. 

Η παρασκευή, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή έτοιμων προς κατανάλωση γευμάτων 

πρέπει να πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο.  

Κάθε προσφέρων πρέπει να έχει παράσχει την τελευταία τριετία υπηρεσίες αντίστοιχες με τις 

προκηρυσσόμενες, η αξία των οποίων να μην είναι μικρότερη από το 30% της αξίας του 

προκηρυσσόμενου έργου.  

Επίσης, κάθε προσφέρων οφείλει να διαθέτει τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς 

πόρους για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών. 

 

8.4 Στήριξη στις ικανότητες άλλων φορέων (Δάνεια εμπειρία)  

Όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και τα κριτήρια 

σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, ένας οικονομικός φορέας μπορεί να 

στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών του με 

αυτούς.  

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι οικονομικοί φορείς στους οποίους απευθύνεται η παρούσα διακήρυξη καλούνται να 

υποβάλλουν στο Πρωτόκολλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Γεωργικού 

Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ, έγγραφη σφραγισμένη προσφορά μέχρι και την Δευτέρα 

27/11/2017 και ώρα 09:30 μ.μ. Οι προσφορές δύναται να κατατίθενται είτε ιδιοχείρως είτε 

ταχυδρομικά. Την ευθύνη για την εμπρόθεσμη υποβολή των προσφορών στην Κεντρική 

Υπηρεσία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ την φέρουν ακέραια οι 

προσφέροντες.  

Ειδικά κατά την καταληκτική ημερομηνία, η έναρξη και η λήξη υποβολής των προσφορών 

κηρύσσεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης. Η διαδικασία 

υποβολής ξεκινά μισή ώρα πριν από την ως άνω αναφερόμενη ώρα λήξης και δύναται να 

συνεχιστεί και πέραν αυτής, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς 

διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Πριν 

τη λήξη της διαδικασίας παραλαβής προηγείται προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας από 

τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να 

αξιολογηθούν αντιστοίχως.  
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Η προσφορά υποβάλλεται συνταγμένη στην ελληνική γλώσσα, σε σφραγισμένο φάκελο με τις 

εξής εξωτερικές ενδείξεις: 

 

 

 

Α) Στοιχεία Προσφέροντος : 

Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή Επωνυμία νομικού προσώπου, Ταχυδρομική 

διεύθυνση, Τηλέφωνο, Αριθμός τηλεομοιοτυπίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

 
B) Διεύθυνση υποβολής και στοιχεία του διαγωνισμού 

ΠΡΟΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Κουρτίδου 56-58 & Νιρβάνα 

Τ.Κ. 11145, Αθήνα 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Διακήρυξη αρ. πρωτ. 49499/15-11-2017 

Καταληκτική Ημερομηνία (ημ/νια λήξης κατάθεσης προσφορών): 27/11/2017 

 

Ημερομηνία κατάθεσης προσφοράς ……….. 

«Παροχή υπηρεσιών εστιατορίου για τη σίτιση των οικοτρόφων μαθητών της ΕΠΑ.Σ. Νεμέας 

για τη σχολική περίοδο 2017-2018» 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να ΜΗΝ αποσφραγισθεί από την Ταχυδρομική Υπηρεσία & το 

Πρωτόκολλο. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από το νόμιμο εκπρόσωπο των 

οικονομικών φορέων. 

Μέσα στον κλειστό κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται: 

1. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», στον οποίο τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, όλα τα 

απαιτούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά συμμετοχής κατά το άρθρο 10 της 

παρούσης.  

2. Χωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

στον οποίο τοποθετούνται, επί ποινή απορρίψεως, η οικονομική προσφορά του 

προσφέροντα στην οποία θα δηλώνεται ότι η προσφορά θα ισχύει για διάστημα 

τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής τους. 

Πιο συγκεκριμένα, στην οικονομική προσφορά θα δίδεται τιμή η οποία θα εκφράζεται σε 

ευρώ. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Γίνονται δεκτές προσφορές που αφορούν στο σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών, 

με την προϋπόθεση ότι καλύπτουν πλήρως τις τεχνικές και λοιπές απαιτήσεις της 

διακήρυξης. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές 

που υποβάλλονται για μέρος των απαιτήσεων. 

Οι προσφέροντες με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θεωρείται ότι αποδέχονται πλήρως 

και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας προκήρυξης. 
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Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για (3) τρεις μήνες από 

την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους. Προσφορά που ορίζει 

μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Σε περίπτωση που η εν ισχύ Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος 

υπόκειται στην απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποχρεούνται να περιλαμβάνουν, επί ποινή 

αποκλεισμού, εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς τους, έναν υποφάκελο με την 

ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, στον οποίο υποχρεωτικά περιλαμβάνεται 

το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της παραγράφου 4 του άρθρου 79 του 

νόμου 4412/2016 (Α΄ 147) συμπληρωμένο σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Γ 

της παρούσας διακήρυξης. 

Α) τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος νομικού προσώπου, 

Προκειμένου για ΑΕ και ΕΠΕ: 

 Καταστατικό σύστασης του νομικού προσώπου και τις τυχόν τροποποιήσεις του 

καθώς και τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης. 

 ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευθεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί 

εκπροσώπησης του νομικού προσώπου, 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του 

καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας το οποίο πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης 

έως και  (3) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Προκειμένου για Ο.Ε  και Ε.Ε : 

 Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά. 

 Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί μεταβολών 

τροποποιήσεων του καταστατικού. 

Προκειμένου για συνεταιρισμούς : 

 Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά σύστασης (καταστατικό και 

τροποποιήσεις του, αποδεικτικά τήρησης διατυπώσεων δημοσιότητας που 

απαιτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις για τη νόμιμη σύστασή τους), πρακτικό ΔΣ ή 

άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτουν τα πρόσωπα που νόμιμα δεσμεύουν το 

νομικό πρόσωπο. 

 Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, στην οποία θα 

αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει 

ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

Προκειμένου για ατομικές επιχειρήσεις : 

 Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας επιχειρηματία 

 Αντίγραφο έναρξης δραστηριότητας. 

 Πρόσφατη εκτύπωση των ενεργών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) της 

επιχείρησης από το πληροφοριακό σύστημα της Γενικής Γραμματείας 

Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών (Taxisnet). 

Β) Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης, με βεβαίωση του γνήσιου 

της υπογραφής τους. 

Τα νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην αλλοδαπή υποβάλλουν κατά περίπτωση 

τα δικαιολογητικά σύστασης τους και τα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτουν τα 

πρόσωπα που νομικά δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο, τα οποία εκδίδονται με βάση την 
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ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένα, από την οποία και εκδίδεται τα 

σχετικά πιστοποιητικά. 

 

Εάν την προσφορά την υποβάλλει Ένωση ή Κοινοπραξία, το ανωτέρω έγγραφο 

υποβάλλεται για κάθε συμμετέχον μέλος ξεχωριστά. 

Η μη έγκυρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής του παρόντος 

άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισμού του υποψηφίου αναδόχου από τον διαγωνισμό. 

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ 

Η τιμή θα δοθεί σε ευρώ ανά ημερήσιο γεύμα για το σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών 

χωρίς καμία αναπροσαρμογή για οποιονδήποτε λόγο. 

Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες που είναι απαραίτητες για την 

παροχή των υπηρεσιών, τα πάσης φύσης έξοδα και τέλη της σύμβασης που θα υπογραφεί και 

ο ανάδοχος δεν θα έχει κανένα απολύτως δικαίωμα να απαιτήσει επαύξηση του τιμήματος. 

Στην τιμή θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ, για την παροχή υπηρεσιών με τον τρόπο που προβλέπεται 

από την παρούσα Διακήρυξη. 

Η τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των Προσφορών. 

Προσφορά που δε δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι 

δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους για την παράταση αυτή, να 

υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία 

απαραίτητα για τη τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται 

να τα παρέχουν. 

 

ΑΡΘΡΟ 12: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Δευτέρα 27/11/2017 και ώρα 10:00 στις εγκαταστάσεις 

της  Κεντρικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – «ΔΗΜΗΤΡΑ», Κουρτίδου 

56-58 & Νιρβάνα Τ.Κ. 11145, Αθήνα από την Επιτροπή Διενέργειας Αξιολόγησης της 

Κεντρικής Υπηρεσίας η οποία, αφού παραλάβει τις υποβληθείσες προσφορές θα 

πραγματοποιήσει την αποσφράγιση και των έλεγχο αυτών. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε ένα στάδιο με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει μόνο της τιμής.  

Η Επιτροπή Διενέργειας Αξιολόγησης της Κεντρικής Υπηρεσίας αποσφραγίζει τον κυρίως 

φάκελο της προσφοράς, τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής καθώς και τον φάκελο 

της οικονομικής προσφοράς. Στη συνέχεια μονογράφει και σφραγίζει όλα τα δικαιολογητικά 

που υποβάλλονται και την οικονομική προσφορά, ανά φύλλο. Έπειτα καταχωρεί όσους 

υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά, τα αποτελέσματα 

του ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών αυτών σε 

πρακτικό, το οποίο και υπογράφεται από τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας Αξιολόγησης της 

Κεντρικής Υπηρεσίας.  

Τα δικαιολογητικά της προσφοράς δεν λαμβάνονται υπόψη για την κατάταξη των 

προσφορών. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τον αποκλεισμό προσφορών που 
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δεν πληρούν τους όρους που θέτει η παρούσα διακήρυξη. Ακολούθως θα καταταγούν οι 

υποβληθείσες προσφορές με αύξουσα σειρά του συνολικού κόστους. 

Το αποτέλεσμα της αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών θα επικυρωθεί με 

απόφαση του Διευθύνοντα Συμβούλου. 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας Αξιολόγησης της 

Κεντρικής Υπηρεσίας μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες 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, χωρίς να έχει ζητηθεί από την Επιτροπή 

Διενέργειας Αξιολόγησης της Κεντρικής Υπηρεσίας, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

ΑΡΘΡΟ 14: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Ο προσφέρων που αξιολογήθηκε ως προσωρινός ανάδοχος, υποχρεούται να προσέλθει εντός 

δέκα (αρ. 10) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησής του, για την υποβολή των ακόλουθων 

δικαιολογητικών κατακύρωσης: 

 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. 

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. Τα έγγραφα της 

παραγράφου αυτής οφείλουν να έχουν εκδοθεί μέχρι και τρεις μήνες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών της παρούσας διακήρυξης. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο 

να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και, επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία 

κήρυξης σε πτώχευση. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοιο πιστοποιητικό λόγω 

της ιδιότητας του αναδόχου, συμπληρώνεται σχετική υπεύθυνη δήλωση του νομίμου 

εκπροσώπου του ότι δεν εκδίδεται τέτοιου είδους πιστοποιητικό. 

 Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του αρ.8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει στην 

οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές 

για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό. 

 Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 

επικουρικής) που ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει στην Υπεύθυνη Δήλωση της 

προηγουμένης παραγράφου, από τα οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος 

είναι ενήμερος ως προς τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημερομηνία 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του κατά την 

ημερομηνία κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 Ισολογισμούς και καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως των τριών πιο πρόσφατων 

ολοκληρωμένων (12μηνων) διαχειριστικών περιόδων ή σε περίπτωση που ο 
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οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται σε σύνταξη ισολογισμού, τις δηλώσεις 

φορολογίας εισοδήματος της επιχείρησης και τις αντίστοιχες καταστάσεις 

οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) των τριών πιο 

πρόσφατων ετών. 

 Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος 

Ανάδοχος είναι εγγεγραμμένος σε οικείο Επιμελητήριο, επαγγελματικό μητρώο και 

ότι εξακολουθεί να είναι εγγεγραμμένος μέχρι την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης. 

 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του εστιατορίου. 

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης διενεργείται από την Επιτροπή Διενέργειας 

Αξιολόγησης της Κεντρικής Υπηρεσίας και ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού. Το 

πρακτικό και τα περιεχόμενα του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης διαβιβάζονται 

στο αποφαινόμενο όργανο του Οργανισμού για τη λήψη απόφασης κατακύρωσης. 

Όσοι υπέβαλλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης που κατατέθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 15: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ θα κοινοποιήσει αμέσως την απόφαση κατακύρωσης σε κάθε 

προσφέροντα εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, επί αποδείξει. 

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, ο ΕΛΓΟ - 

ΔΗΜΗΤΡΑ θα προσκαλέσει εγγράφως διά ειδικής πρόσκλησης τον ανάδοχο να προσέλθει για 

την υπογραφή του συμφωνητικού εντός είκοσι (20) ημερών. 

Η σχετική σύμβαση θα καλύπτει χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έκδοσης της 

απόφασης κατακύρωσης έως τη λήξη της σχολικής περιόδου 2017-2018 (ενδεικτικά 

30/06/2018). 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει 

να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, 

κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον επόμενο υποψήφιο βάσει του πίνακα 

κατάταξης. 

ΑΡΘΡΟ 15Α: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο ανάδοχος προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει πριν ή κατά την υπογραφή της 

σύμβασης Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης το ύψος της οποίας ορίζεται σε ποσοστό 5% 

επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. Δεκτές γίνονται εγγυητικές επιστολές που 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.Σ.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. 

Η εγγυητική επιστολή πρέπει να περιλαμβάνει: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός 

– «ΔΗΜΗΤΡΑ»), 
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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, 

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, τα ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 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) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης για συμβάσεις αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό 

των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

 

ΑΡΘΡΟ 16: ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα ματαιωθεί: 

α) εφόσον η διαδικασία αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 

απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων, ή 

β) στην περίπτωση που κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή 

του συμφωνητικού. 

γ) αν διαπιστωθεί ότι διενεργείται παράτυπα, 

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης 

αλλάξουν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον τον 

Οργανισμό, 

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, 

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

ε) στην περίπτωση που οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα λιγότερο των 3 (τριών) μηνών από την επόμενη της διενέργειας της διαδικασίας 

ανάθεσης, όπως αυτό ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. 

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή 

προστασίας του περιβάλλοντος. 

Ο Οργανισμός διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της 

διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με 

τροποποίηση ή μη των όρων της. 

Σε περίπτωση ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα 

οποιασδήποτε αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο. 
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ΑΡΘΡΟ 17: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο Οργανισμός με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
1. Της οποίας ο χρόνος ισχύος είναι μικρότερος από το ζητούμενο. 

2. 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 τη συμπλήρωση της, σύμφωνα με 
το άρθρο 102  του Ν.4412/2016. 

3.  Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από τον ΕΛΓΟ - 
ΔΗΜΗΤΡΑ, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.4412/2016. 

4. Η οποία είναι εναλλακτική. 

5. Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παρ. 4 του άρθρου 73 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. 

6. Η οποία είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίμησης, υπό αίρεση ή / και δεν προκύπτει με 

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή. 

7. Η οποία δεν καλύπτει πλήρως απαράβατους όρους της Διακήρυξης. 

8. Η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 

Διακήρυξης. 

9. Η οποία δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. 

10. Της οποίας το συνολικό τίμημα υπερβαίνει τον εκ του διαγωνισμού τεθέντα 

προϋπολογισμό. 

11. Που είναι ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις προσφερόμενες υπηρεσίες. 

Ο Οργανισμός, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει, ανεξάρτητα από το στάδιο που 

βρίσκεται ο Διαγωνισμός, Προσφορά υποψηφίου Αναδόχου για την οποία προκύπτει ότι 

συντρέχουν λόγοι απόρριψης ή λόγοι αποκλεισμού του Υποψηφίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρούσα. 

 

ΑΡΘΡΟ 18: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος 

Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία 

περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των 

προτάσεων αυτών. 

 

ΑΡΘΡΟ 19: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύμβαση. 

2. Τυχόν υποβολή σχεδίων Σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις Προσφορές τους, δε 

δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

3. Η Σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 

περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την Προσφορά του Αναδόχου, θα διέπεται από το 

ελληνικό δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της 

παρούσας. Το κείμενο της Σύμβασης θα κατισχύει των παραρτημάτων της εκτός 

προφανών ή πασίδηλων παραδρομών. Για θέματα, που δε θα ρυθμίζονται ρητώς από τη 

Σύμβαση και τα παραρτήματα αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι - 

αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η Τεχνική 
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Προσφορά του Αναδόχου, η Οικονομική του Προσφορά και η παρούσα Διακήρυξη, 

εφαρμοζομένων επίσης συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

4. Η σχετική σύμβασης θα έχει διάρκεια από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης 

κατακύρωσης μέχρι το τέλος της σχολικής περιόδου 2017-2018 (ενδεικτικά 30/06/2018). 

5. Η Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν συμφωνίας των συμβαλλόμενων μερών στο 

πλαίσιο της Διακήρυξης και του ν. 4412/2016 όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

ΑΡΘΡΟ 20: ΧΡΟΝΟΣ,ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Ως χρόνος έναρξης των παρεχόμενων υπηρεσιών εκλαμβάνεται η ημερομηνία κοινοποίησης 

της Απόφασης Κατακύρωσης στον Ανάδοχο. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των παρεχόμενων 

υπηρεσιών δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν της ημερομηνίας ολοκλήρωσης της σχολικής 

περιόδου 2017-2018. 

Επισημαίνεται πως: 

Ο Ανάδοχος με την ειδοποίηση έναρξης παροχής των ανατιθέμενων υπηρεσιών θα να είναι σε 

θέση να αναλάβει άμεσα την υλοποίηση του έργου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να περιορίσει το εύρος των ζητούμενων υπηρεσιών.  

Σε περίπτωση που δεν υλοποιούνται προσηκόντως οι παρεχόμενες υπηρεσίες και εφόσον δεν 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και ακολουθείται η 

προβλεπόμενη διαδικασία για την περίπτωση αυτή. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται 

ρητά κάθε  αξίωσής της προς αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ 

του λόγου αυτού. 

 

ΑΡΘΡΟ 21: ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η πιστοποίηση-ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα πραγματοποιείται από το 

αρμόδιο προς τούτο γνωμοδοτικό όργανο της ΕΠΑ.Σ. Νεμέας.  

Σε περίπτωση που διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις από τα οριζόμενα στη σύμβαση, η 

Αναθέτουσα Αρχή κατόπιν εγγράφου του αρμοδίου προς τούτο γνωμοδοτικού οργάνου της 

ΕΠΑ.Σ. Νεμέας, συντάσσει Πρωτόκολλο Απόρριψης τεκμηριώνοντας την απόφασή της και 

την κοινοποιεί στον Ανάδοχο. Η Αναθέτουσα Αρχή, επιφυλάσσεται ρητά κάθε αξίωσής της 

προς αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά που υπέστη εκ του λόγου αυτού. 

 

ΑΡΘΡΟ 22: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Ο οικονομικός φορέας που θα επιλεγεί ως ανάδοχος θα εκδίδει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών 

στην αρχή κάθε μήνα, περιλαμβάνοντας μόνο το ποσό που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που 

παρείχε τον προηγούμενο μήνα. Για την πληρωμή του αναδόχου απαιτούνται τα εξής 

δικαιολογητικά: 

α) Έγγραφο που επέχει θέση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 

από το αρμόδιο προς τούτο γνωμοδοτικό όργανο της ΕΠΑ.Σ. Νεμέας. 

β) Παραστατικό του αναδόχου. 

γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το παραστατικό δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

Η ταμειακή υπηρεσία του Οργανισμού μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό, προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 
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Η πληρωμή θα πραγματοποιείται σε ευρώ (€) και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την 

αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ο 

Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με τις κρατήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 της παρούσας 

διακήρυξης. 

ΑΡΘΡΟ 23: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 

συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκομίσει στον Ελληνικό 

Γεωργικό Οργανισμό – ΔΗΜΗΤΡΑ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

ΑΡΘΡΟ 24: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 Ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα 

X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016.   

 Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να 

αναθέτει υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, 

ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές 

περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., ο Ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά σε πρώτη 

αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις 

συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή 

εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα 

αυτά πρόσωπα. Εάν το συμβατικό τίμημα εκχωρηθεί εν όλω ή εν μέρει σε Τράπεζα, η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν ευθύνεται έναντι της εκδοχέως Τράπεζας σε περίπτωση που δεν 

προκύψει εν όλω ή εν μέρει υπέρ της Τράπεζας το εκχωρούμενο τίμημα. Η διαφορά 

μπορεί να προκύψει για λόγους που άπτονται στις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των 

συμβαλλομένων μερών (Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου). Ενδεικτικά αναφέρονται ως 

λόγοι η έκπτωση του Αναδόχου, η απομείωση του συμβατικού τιμήματος, η αναστολή 

εκτέλεσης της σύμβασης, η διακοπή της σύμβασης, ο καταλογισμός ρητρών, ο 

συμβιβασμός κλπ. 

 Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης ή της 

Διακήρυξης ή της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζημιώσει την Αναθέτουσα 

Αρχή, για κάθε θετική και αποθετική ζημία που προκάλεσε με αυτήν την παράβαση εξ 

οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά μέχρι το ύψος του ποσού της Σύμβασης. 

 Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ενός εκ των μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύμβαση 

εξακολουθεί να υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύμβαση υποχρεώσεις βαρύνουν 

τα εναπομείναντα μέλη του Αναδόχου, μόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις 

εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα εκπλήρωσης ή μη των όρων της Σύμβασης 

εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσα Αρχή. Σε 

αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση. Επίσης σε 

περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, μεταβίβασης της επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των 

μελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της Σύμβασης εναπόκειται στη 

διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν εξακολουθούν να 

συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου μέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της Σύμβασης.  
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 Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται 

στενά με τα αρμόδια όργανα του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη 

του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις σχετικά με την εκτέλεση της Συμβατικής Υπηρεσίας. 

 Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του αναδόχου, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε 

αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια από την ημέρα επέλευσης 

των ανωτέρω γεγονότων. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει τις τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις στο 

πλαίσιο υλοποίησης των παρεχόμενων Υπηρεσιών. 

 Ο προμηθευτής οφείλει να παραδίδει στους χώρους των Σχολών τα έτοιμα φαγητά, 

σύμφωνα με το μηνιαίο μενού όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Α΄ και η ποσότητα 

των ημερησίων γευμάτων θα καθορίζεται από την προηγούμενη από τον υπεύθυνο κάθε 

ΕΠΑ.Σ. Νεμέας. 

 Ο ανάδοχος προμηθευτής επιμελείται για την καθαριότητα του χώρου σίτισης και την 

αποκομιδή των σκουπιδιών και επαναχρησιμοποιούμενων ειδών εστίασης (δίσκοι, 

μαχαιροπίρουνα κλπ) άνευ επιπλέον δαπάνης. 

 Όλα τα φαγητά πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας, θα παραδίδονται στην Σχολή σε 

θερμαινόμενο σκεύος σύμφωνα με το καθημερινό μενού στις στην ώρα που αναφέρεται 

στο Παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης. 

 Κατά την παράδοση και παραλαβή ο προμηθευτής οφείλει να προσκομίζει συνοδευτικό 

έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, που θα συνοδεύει 

τα έτοιμα φαγητά και στο οποίο θα αναγράφεται ακριβώς το είδος και η ποσότητα αυτών. 

 Σε περίπτωση απορρίψεως, από το αρμόδιο προς τούτο γνωμοδοτικό όργανο της ΕΠΑ.Σ. 

Νεμέας, όλων των μερίδων φαγητού ή ορισμένων, λόγω κακής ποιότητας από 

υπαιτιότητα του προμηθευτή, αυτά πρέπει να αντικαθίστανται άμεσα.  

 Ο προμηθευτής σε περίπτωση απόρριψης έτοιμου φαγητού για λόγους ποιότητας, έχει το 

δικαίωμα της διαιτησίας δηλαδή να κληθεί ο Προϊστάμενος ή ο νόμιμος αναπληρωτής της 

αρμόδιας υπηρεσίας για την επίλυση της διαφοράς. 

 Τα ανωτέρω αποτελούν απαράβατους όρους καλής συνεργασίας αναδόχου και του 

Οργανισμού και η παρέκκλιση από αυτούς συνιστά λόγω καταγγελίας της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 25: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που 

τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύμβασης που 

θα υπογραφεί. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριμένα τα 

δικαστήρια Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό και το Κοινοτικό 

δίκαιο. 

ΑΡΘΡΟ 26: ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η 

ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ, ο οποίος αποφασίζει, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα και στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη 

πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης 

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

Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το 
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παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη του ΕΛΓΟ - 

ΔΗΜΗΤΡΑ, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 

 

1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι υπηρεσίες αφορούν στην προετοιμασία, συσκευασία, μεταφορά και διάθεση γευμάτων 

στους οικοτρόφους μαθητές της Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Νεμέας που λειτουργεί ο 

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – «ΔΗΜΗΤΡΑ» και για σχολική περίοδο 2017-2018. 

Συγκεκριμένα, ζητείται η σίτιση με μεσημβρινά και βραδινά γεύματα (2 γεύματα ημερησίως), 

σε ατομικές μερίδες και ατομική συσκευασία για 9 (εννέα) μαθητές της ΕΠΑ.Σ. Νεμέας. 

Η ΕΠΑ.Σ. Νεμέας θα ενημερώσει έγκαιρα τον ανάδοχο (5 ημέρες νωρίτερα) για την ακριβή 

ημερομηνία λήξης των ζητούμενων υπηρεσιών. Κατά τις ημέρες που δεν ζητούνται καθόλου 

υπηρεσίες και έχει υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση, ο ανάδοχος δεν δικαιούται να λάβει 

οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση. 

 

2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Γεύματα θα διατίθενται στους οικοτρόφους μαθητές της ΕΠΑ.Σ. Νεμέας για το διάστημα από 

την έκδοση της σχετικής απόφασης κατακύρωσης έως την ολοκλήρωση της σχολικής 

περιόδου 2017-2018 (ενδεικτικά 30/06/2018). Τα γεύματα αυτά θα παραδίδονται σε 

κατάλληλο σκεύος σύμφωνα με το καθημερινό μενού στις 13:00 και στις 19:30 στις 

εγκαταστάσεις της ΕΠΑ.Σ. Νεμέας που βρίσκονται στη διεύθυνση Μαθητικής Εστίας 37, Τ.Κ. 

45500 στη Νεμέα. 

 

3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 

1. Οι χρησιμοποιούμενες για την παρασκευή του φαγητού πρώτες ύλες θα πρέπει να είναι 

άριστης ποιότητας, ελληνικής προέλευσης, να πληρούν τις αγορανομικές, κτηνιατρικές 

και υγειονομικές διατάξεις καθώς και τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

2. Η παρασκευή των φαγητών να γίνεται με ελαιόλαδο έξτρα παρθένο, τα κρέατα να είναι 

νωπά άνευ οστών ά ποιότητας και το κοτόπουλο να είναι μόνο μπούτι ή στήθος και να 

είναι όλα ελληνικής προέλευσης. 

3. Τα σκεύη που θα χρησιμοποιούνται για την παράδοση θα είναι καθαρά και 

απολυμασμένα, και οπωσδήποτε θα είναι σκεπασμένα. 

4. Να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής στον εξοπλισμό, στην προετοιμασία, παρασκευή, 

αποθήκευση, μεταφορά και διανομή των έτοιμων προς κατανάλωση φαγητών. 

5. Τα φαγητά θα παραδίδονται στην Σχολή ξεχωριστά κατά μερίδα, κατόπιν παραγγελίας 

τους την προηγούμενη ημέρα από την παράδοση τους. Σε περίπτωση που στην περιοχή 

επικρατούν δυσμενείς συνθήκες, η ΕΠΑ.Σ. Νεμέας δύναται να ζητά και ο Ανάδοχος 

οφείλει να διαθέτει επαρκή χώρο για το σερβίρισμα και την εστίαση των οικοτρόφων 

μαθητών εντός του εστιατορίου που λειτουργεί. 

6. Η επιτροπή αξιολόγησης διενέργειας του διαγωνισμού έχει το δικαίωμα να επισκεφθεί  

τους χώρους παρασκευής φαγητών όλων των εταιρειών, που συμμετέχουν καθώς και να 
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ζητήσει τη συνδρομή οποιουδήποτε κρατικού ελεγκτικού μηχανισμού, χωρίς καμία 

ειδοποίηση, προκειμένου να διαπιστώσει, εάν τα όσα αναφέρονται στις προσφορές 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. 

 

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Οι ατομικές μερίδες για μεσημεριανό και βραδινό γεύμα εβδομαδιαίως θα περιέχουν 

υποχρεωτικά: 

 Τέσσερις φορές την εβδομάδα κρέας (μοσχάρι ή κοτόπουλο) 

 Δύο φορές την εβδομάδα  ψάρι 

 Τέσσερις φορές την εβδομάδα λαδερά 

 Δύο φορές την εβδομάδα όσπρια 

 Δύο φορές την εβδομάδα  ζυμαρικά 

 Σαλάτα – τυρί -  ψωμί – φρούτο ή επιδόρπιο  συνοδευτικό σε κάθε γεύμα 

(μεσημεριανό και δείπνο). 

2. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. ολογράφως και αριθμητικώς, για 

την εκτέλεση των υπηρεσιών με τον τρόπο που υποδεικνύεται από την Υπηρεσία, 

αναφέροντας και τη συνολική τιμή ολογράφως και αριθμητικώς. Η προσφερόμενη τιμή 

πρέπει να δίνεται με σαφήνεια ενιαία για ολόκληρη την Υπηρεσία που έχει προκηρυχθεί 

αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στις προσφερόμενες τιμές 

περιλαμβάνονται όλες οι προβλεπόμενες νόμιμες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη 

η οποία θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του έργου. 

Πίνακας 1 - Οικονομική Προσφορά 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ:  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: σε ευρώ  

Είδος 
Υπηρεσίας 

Προβλεπόμενη 
ποσότητα 

Ημερήσιο κόστος ανά 
οικότροφο μαθητή 

Σύνολο σε (€) 
(Αριθµητικά) 

Ι ΙΙ ΙΙΙ IV= (ΙΙ * ΙΙΙ) 

Παροχή υπηρεσιών 
τροφοδοσίας για τους 
οικοτρόφους μαθητές 
της ΕΠΑ.Σ. Νεμέας 

1620 ημερήσια 
γεύματα  

(περιλαμβάνονται 
μεσημεριανό και 

βραδινό) 

Ολογράφως  

 Αριθµητικά  

Φ.Π.Α. 24% 

 

3. Η ευθύνη του Αναδόχου δεν περιορίζεται μόνο στο ποσό της εγγύησης, αλλά επεκτείνεται 

μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ικανοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση που η 

εκτέλεση των υπηρεσιών δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας. 

4. Ο Ανάδοχος δε δικαιούται καμιά αμοιβή από την Αναθέτουσα Αρχή για χρονικό διάστημα 

μετά τη λήξη του χρόνου διαρκείας της σύμβασης. 

5. Ο Ανάδοχος αμείβεται μόνο για το τμήμα της παρεχόμενης υπηρεσίας που αποδεδειγμένα 

παρέδωσε (αριθμό ημερησίων γευμάτων), ύστερα από ενημέρωση από τον υπεύθυνο 

κάθε ΕΠΑ.Σ. και όχι για τις αρχικά προβλεπόμενες ποσότητες. Κατά παρέκκλιση, σε 

περίπτωση που ο αριθμός των ζητούμενων ημερήσιων γευμάτων δεν υπερβαίνει το ήμισυ 

της αρχικά εκτιμηθείσας στον παρόντα διαγωνισμό ποσότητας, ο ανάδοχος αμείβεται και 
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για το τμήμα που υπολείπεται του 50% των αρχικά εκτιμημένων ποσοτήτων (6 ημερήσια 

γεύματα). 

 

5. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙ∆ΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ –ΜΕΡΙ∆ΟΛΟΓΙΟ 

 

MEΝΟΥ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΟ ΓΕΥΜΑ 

1. Κοτόπουλο κοκκινιστό µε πατάτες  

2. Κοτόπουλο λεµονάτο µε πιλάφι  

3. Κοτόπουλο ψητό µε πατάτες φούρνου  

4. Κοτόπουλο κοκκινιστό µε χυλοπίτες ( τυρί τριµµένο ) 

5. Κοτόπουλο µε µακαρόνια ( τυρί τριµµένο )  

6. Κοτόπουλο µε πουρέ  

7. Κοτόσουπα µε ρύζι  

8. Μοσχάρι ψητό µε πουρέ  

9. Μοσχάρι κοκκινιστό µε µακαρόνια ( τυρί τριµµένο )  

10. Μοσχάρι λεµονάτο µε ρύζι  

11. Μοσχάρι κοκκινιστό µε πατάτες φούρνου ή πιλάφι  

12. Μοσχαράκι βραστό σούπα µε πατάτες, καρότο, σέλινο και λίγο ζυµαρικό  

13. Μοσχαράκι κοκκινιστό µε πουρέ πατάτας Μοσχάρι γιουβέτσι µε κριθαράκι  

14. Μοσχάρι τας – κεµπάπ µε πιλάφι ή πουρέ  

15. Μπιφτέκια σχάρας µε πουρέ (ο κιµάς νωπός µοσχαρίσιος ) 

16. Μπιφτέκια µε πατάτες φούρνου ή πιλάφι (ο κιµάς νωπός µοσχαρίσιος)  

17. Μπιφτέκια µε πατάτες τηγανιτές (ο κιµάς νωπός µοσχαρίσιος ) 

18. Σουτζουκάκια µε ρύζι πιλάφι ( τυρί τριµµένο ), (ο κιµάς νωπός µοσχαρίσιος ) 

19. Σουτζουκάκια µε πατάτες φούρνου (ο κιµάς νωπός µοσχαρίσιος ) 

20. Σουτζουκάκια µε µακαρόνια (ο κιµάς νωπός µοσχαρίσιος ) 

21. Κεφτέδες µε κιµά νωπό µοσχαρίσιο, τηγανιτούς µε πατάτες τηγανιτές  

22. Σνίτσελ πανέ (µοσχάρι) µε πουρέ ή πατάτες φούρνου  

23. Γιουβαρλάκια µε κιµά νωπό µοσχαρίσιο + πατάτες βραστές + καρότα + σέλινο ( µε λεµόνι 

+ πατάτες + καρότα + σέλινο+ αυγολέµονο ) λεµόνι ή αυγολέµονο) 

24. Λαχανοντολµάδες (κιµά νωπό µοσχαρίσιο-ρύζι)- αυγολέµονο  

25. Ρολό µε κιµά νωπό µοσχαρίσιο – πουρέ  

26. Ρολό µε κιµά νωπό µοσχαρίσιο και πατάτες φούρνου ή πιλάφι ή Ρύζι 

27. Σουβλάκι µε κρέας µοσχαρίσιο ή κοτόπουλο + πατάτες φούρνου σουβλ. µοσχάρι ή 

κοτόπουλο) 

28. Παστίτσιο (ο κιµάς νωπός µοσχαρίσιος )  

29. Γεµιστά – ντοµάτα µε ρύζι-κιµά (ο κιµάς νωπός µοσχαρίσιος ) 

30. Γεµιστά –ντοµάτα µε ρύζι και πατάτες φούρνου  

31. Μακαρόνια µε κιµά νωπό µοσχαρίσιο  

32. Μακαρονάκι κοφτό µε κιµά νωπό µοσχαρίσιο  

33. Μακαρονάκι κοφτό µε σάλτσα + τυρί τριµµένο  

34. Ψάρι (κατεψυγµένο) βραστό σούπα µε λαχανικά  

35. Ψάρι πέρκα (κατεψυγµένο φιλέτο) φούρνου + πατάτες φούρνου  

36. Ψάρι γλώσσα (κατεψυγµένο φιλέτο) τηγανιτή + πατάτες βραστές  

37. Ψάρι(κατεψυγµένο) τηγανιτό µε πατάτες τηγανιτές  

38. Ψάρι γλώσσα (κατεψυγµένο) ψητό µε πατάτες φούρνου  

39. Ψαροκροκέτες µε πατάτες  

40. Μουσακάς πατάτες – κολοκύθια  

41. Μπριάµ ( πατάτες – κολοκύθια )  

42. Φασολάκια λαδερά µε πατάτες  
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43. Αρακάς µε πατάτες + τυρόπιτα.  

44. Σπανακόπιτα - πατάτες φούρνου  

45. Σπανακόπιτα µε φύλλο ταψιού  

46. Τυρόπιτα µε σφολιάτα ταψιού  

47. Φασολάδα  

48. Φακές  

49. Οµελέτα φούρνου µε πατάτες  

50. Χορτόσουπα ( κολοκύθι, καρότο, πατάτα, σέλινο,φιδέ, ελαιόλαδο ) 

51. Κρεατόσουπα ( µοσχάρι µε λαχανικά – χορταρικά)  

52. Κοτόσουπα ( κοτόπουλο µε λαχανικά – χορταρικά) 

53. Ψαρόσουπα ( ψάρι-κατεψυγµένο µε λαχανικά –χορταρικά ψάρι) 

54. Κοτόπουλο βραστό – σούπα  

55. Γιουβαρλάκια σούπα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  
ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ταχ. Δ/νση οδός -αριθμός –TK- fax Ημερομηνία έκδοσης ……………… 

 ΕΥΡΩ. ………………………………. 

ΠΡΟΣ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ – «ΔΗΜΗΤΡΑ» 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΚΟΥΡΤΙΔΟΥ 56-58 & ΝΙΡΒΑΝΑ, 

Τ.Κ. 111 45, ΑΘΗΝΑ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ.…ΕΥΡΩ ……….. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι, εγγυώμεθα με την παρούσα Εγγυητική Επιστολή, 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού 

των ………………… ΕΥΡΩ (και ολογράφως)…………………………υπέρ της 

Εταιρείας………………………………………………..………………………………… 

……………………………………δ/νση..……………Τ.Κ…………, για την καλή εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 

……………………..Σύμβασης που υπέγραψε μαζί σας, για την ανάθεση υπηρεσιών εστιατορίου για 

τη σίτιση των οικότροφων μαθητών της ΕΠΑ.Σ. Νεμέας για χρονικό διάστημα από την 

υπογραφή της σύμβασης έως 30/06/2018 , σύμφωνα με την υπ. αριθ. πρωτ. 49499/15-11-2017 

Διακήρυξή σας.  

- Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο, τις από την παραπάνω αιτία απορρέουσες υποχρεώσεις 

της Αναδόχου Εταιρείας, καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της. 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση, μέσα σε πέντε (5) 

ημέρες, ύστερα από έγγραφη ειδοποίησή σας 

- Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  

- Η παρούσα εγγύησή μας, αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή 

της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………………………… 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ): 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων, που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών για 

την Τράπεζά μας.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

(ανάθεση μετά από συνοπτικό διαγωνισμό) 

 

Στην Αθήνα σήμερα, …/…/2017 οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι, 

Αφενός 

1. Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικός Γεωργικός 

Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ» το οποίο εδρεύει στην οδό Κουρτίδου 56-58 και Νιρβάνα, 

11145, Αθήνα, με ΑΦΜ 997604027, ΔΟΥ Γαλατσίου και εκπροσωπείται νόμιμα για την 

υπογραφή του παρόντος Συμφωνητικού από τον Πρόεδρο του ΔΣ Δρ. Γεώργιο Καρέτσο, 

σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 5α, της υπ’ αριθμ. 188763/10-10-2011 Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 2284/13.10.2011) και την υπ’ αριθμ. 

8865/112514/16.10.2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

(ΦΕΚ 739 ΥΟΔΔ/20.10.2015), καλούμενο στο εξής για συντομία «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ» 

και αφετέρου 

2. Η εταιρεία … με Α.Φ.Μ. … – Δ.Ο.Υ. …, η οποία εδρεύει στην οδό … στ… … και 

εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. ……… με Αρ. Δελτίου Ταυτότητας ………, σύμφωνα με 

το καταστατικό της εταιρείας, καλούμενης στο εξής για συντομία «Ανάδοχος» 

έχοντας υπ’ όψιν την υπ’ αριθ. πρωτ. …/…-…-2017 Απόφαση … του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ 

συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, «Εργοδότης», αναθέτει στη δεύτερη των 

συμβαλλομένων, «Ανάδοχο», τις υπηρεσίες εστιατορίου για τη σίτιση των οικοτρόφων 

μαθητών της ΕΠΑ.Σ. Νεμέας για τη σχολική περίοδο 2017-2018, σύμφωνα με τις συνημμένες 

τεχνικές προδιαγραφές της Υπηρεσίας. 

ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Οι υπηρεσίες που αναλαμβάνει ο ανάδοχος θα παράσχονται κυρίως στους χώρους της ΕΠΑ.Σ. 

Νεμέας. Ο ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ έχει τη δυνατότητα να ζητά και ο Ανάδοχος υποχρεούται, σε 

περίπτωση που υφίστανται δυσμενείς συνθήκες, να παράσχονται οι υπηρεσίες σε χώρο 

εστίασης του Αναδόχου. 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Οι συμβατικές υποχρεώσεις της Αναδόχου και ο τρόπος εκτέλεσης των υπηρεσιών αναλυτικά 

αναφέρονται στο συνημμένο παράρτημα και στην προσφορά του Αναδόχου, η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της και 

συγκεκριμένα από την …/…/201… έως την …../…../201…, χωρίς δικαίωμα παράτασης.  

ΑΡΘΡΟ 3: ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 

Το συνολικό τίμημα για την εκτέλεση των αναφερομένων στο Άρθρο 1 της παρούσης 

υπηρεσιών, ορίζεται στο ποσό των ………. €, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

και αναλύεται όπως παρακάτω: 

καθαρό ποσό …………….€ 

πλέον Φ.Π.Α. …%, …………….€  

Συνολικό ποσό με ΦΠΑ: ………….€  
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Το ανωτέρω τίμημα είναι σταθερό και δεν αναπροσαρμόζεται ούτε αυξάνεται για 

οποιοδήποτε λόγο και αιτία. 

Για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. πρωτ. …/…-…-201… 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για το έτος 2017 ύψους … € (ΑΔΑ:…ΟΞ3Μ-…/ ΑΔΑΜ 

17REQ00…). 

 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ – ΦΟΡΟΣ 

Η δαπάνη των υπηρεσιών εστιατορίου θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού 

προϋπολογισμού του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – «ΔΗΜΗΤΡΑ».  

Η καθαρή αξία (χωρίς το Φ.Π.Α.) των υπηρεσιών υπόκειται σε κράτηση 0,06% υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) και σε κράτηση 0,06% 

υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Οι κρατήσεις αυτές 

υπόκεινται με τη σειρά τους σε τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. επ’ 

αυτού). 

Κατά την εξόφληση των υπηρεσιών θα παρακρατηθεί φόρος 8% επί της καθαρής αξίας 

(χωρίς το Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94. 

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή του Συμβατικού Τιμήματος, θα γίνεται, τμηματικά σε Ευρώ ανά μήνα. 

Για την πληρωμή του αναδόχου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

α) Έγγραφο που επέχει θέση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής 

από το αρμόδιο προς τούτο γνωμοδοτικό όργανο της ΕΠΑ.Σ. Νεμέας. 

β) Παραστατικό του αναδόχου. 

γ) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το παραστατικό δεν φέρει την ένδειξη 

«Εξοφλήθηκε». 

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

Η ταμειακή υπηρεσία του Οργανισμού μπορεί να ζητήσει και οποιοδήποτε άλλο 

δικαιολογητικό, προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

Η πληρωμή θα πραγματοποιείται σε ευρώ (€) και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την 

αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. Ο 

Ανάδοχος θα επιβαρύνεται με τις κρατήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 11 της παρούσας 

διακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες όπως αναλυτικά αναφέρονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της Διακήρυξης και σύμφωνα με το πρόγραμμα που αναφέρεται σε αυτό και 

είναι υπεύθυνος ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή σίτιση των οικοτρόφων μαθητών της ΕΠΑ.Σ. 

Νεμέας. 

ΑΡΘΡΟ 6: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ 

Η ΕΠΑ.Σ. Νεμέας θα ορίσει έναν εκπρόσωπό της ως υπεύθυνο, το όνομα του οποίου θα 

γνωστοποιηθεί στη Δ/νσή Οικονομικού και στην ανάδοχο, εγγράφως, για την αντιμετώπιση 

και επίλυση τυχόν προβλημάτων. 

Ο Εργοδότης οφείλει να παρέχει στον Ανάδοχο κάθε πληροφορία που θα ζητηθεί 

προκειμένου να επιτευχθεί η προσήκουσα εκτέλεση του έργου.  
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ΑΡΘΡΟ 7: ΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις κηρύσσεται 

έκπτωτος, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου και επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι 

προβλεπόμενες από το άρθρο 203 του Ν. 4412/2016 προβλεπόμενες κυρώσεις.  

Εξαιρούνται οι περιπτώσεις: 

α. Υπαιτιότητας του ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ.  

β. Ανωτέρας βίας, που η απόδειξη αυτής βαρύνει τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά 

που συνιστούν την ανωτέρα βία να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στον ΕΛΓΟ 

- ΔΗΜΗΤΡΑ τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης θα γίνεται από το αρμόδιο προς 

τούτο γνωμοδοτικό όργανο της ΕΠΑ.Σ. Νεμέας που έχει οριστεί με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 

…/…-…-2017 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου με θέμα: «…» (ΑΔΑ: …ΟΞ3Μ-…). Σχετικά 

έγγραφα για την παραλαβή των υπηρεσιών θα συντάσσονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 

Ν. 4412/2016. 

Το αρμόδιο προς τούτο γνωμοδοτικό όργανο της ΕΠΑ.Σ. Νεμέας εφόσον διαπιστώσει 

ατέλειες ή παραλείψεις κατά την παραλαβή των υπηρεσιών θα τις επισημαίνει στο 

αποφασίζον όργανο του ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ το οποίο εγγράφως θα τις γνωστοποιεί στον 

Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται σε άμεση συμμόρφωση στις έγγραφες παρατηρήσεις που 

θα του γίνονται. 

Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να αποκαθιστά εντός εύλογου χρονικού διαστήματος 

κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται 

σε αυτόν γραπτώς. 

ΑΡΘΡΟ 8: ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Η παρούσα σύμβαση και τα απορρέοντα από αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις των 

συμβαλλομένων δεν μπορούν να εκχωρηθούν ή να μεταβιβαστούν σε τρίτους, καθ’ οιοδήποτε 

τρόπο, χωρίς την έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής.  

ΑΡΘΡΟ 9: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο Εργοδότης χωρίς να αλλάξει το αντικείμενο της Σύμβασης μπορεί σε συμφωνία με τον 

παρέχοντα υπηρεσίες, να τροποποιήσει μέρος των υπηρεσιών που παρέχονται και που είναι 

αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου. 

ΑΡΘΡΟ 10: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Συνομολογείται ότι κατά τα λοιπά ισχύει η προσφορά του Αναδόχου, η οποία επισυνάπτεται 

στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.  

Ο προσφέρων, ως προς την παρούσα διακήρυξη και τη σύμβαση που θα υπογραφεί υπάγεται 

στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων των Αθηνών.  

Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο. 

Ο Ανάδοχος θα φέρει τις απορρέουσες ευθύνες (αστικές-διοικητικές) για το προσωπικό το 

οποίο απασχολεί. 

Διαφωνίες ή εν γένει διαφορές που τυχόν προκύψουν από την ερμηνεία των όρων της 

παρούσας σύμβασης καθώς κι από τη διεπόμενη από την παρούσα σύμβαση σχέση, διέπονται 

από το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια για την επίλυσή τους θα είναι τα δικαστήρια των 

Αθηνών.   
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Τα παραπάνω συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη 

και προς απόδειξή τους συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αναγνώσθηκε και 

υπογράφηκε από όλους τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) αντίτυπα και κάθε 

συμβαλλόμενος έλαβε από δύο (2) όμοια. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΟ - ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ 

 

 

ΔΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΕΤΣΟΣ 

Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

 

…………………. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:  
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 

οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και 

τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή 

η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα) 

- Ονομασία: ΕΠΑ.Σ. ΝΕΜΕΑΣ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ : 55143 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Μαθητικής Εστίας 37 / Νεμέα / 45500 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Π. Σκοτειδάκης 

- Τηλέφωνο: 2746023032 

- Ηλ. ταχυδρομείο: agrocert@otenet.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.elgo.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

[Παροχή υπηρεσιών εστιατορίου για τη σίτιση των οικοτρόφων μαθητών της ΕΠΑ.Σ. Νεμέας για τη 

σχολική περίοδο 2017-2018 / 55300000-3 «Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής φαγητού»] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): [   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»iv ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοv: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 

ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 

σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης: 

ε) 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; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλουςvi; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο [……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 

με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για 

κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους 

νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, 

το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός 

φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν 

στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες 

απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 

σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης 

σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται 

στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για 

κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxiii· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxvi το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

[] Ναι [] Όχι  
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(«αυτοκάθαρση»)
xx

; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανxxi: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxxii, στην Ελλάδα και στη χώρα 

στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxiii 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): xxiv 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση 

συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxv; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςxxvi 

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxvii  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω 

της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης 

της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxx; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi 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;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν 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) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

[] Ναι [] Όχι 
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αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν 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 ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών 

που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις 

Άρθρο 8 παρ. 4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην 

περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 

συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 
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Μέρος V: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με 

τα μέρη Ι – IV 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 αναφέρονταιxxxiii, 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 δωρεάνxxxiv. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στον Ελληνικό Γεωργικό 

Οργανισμό – «ΔΗΜΗΤΡΑ», προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των 

πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους 

σκοπούς του υπ’ αριθ. πρωτ. …/…-…-2017 συνοπτικού διαγωνισμού. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, 

των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας 

ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 

43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 

στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 

εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 

επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

ix Όπως 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). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 

“διαφθορά”. 
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xi Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 

(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 

Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xiii Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο 

άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv Όπως ορίζεται 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) 
 
που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 

εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 

δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 

τελευταίο εδάφιο)  
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xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xxii Στην περίπτωση που 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxiii Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 

υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 

το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να 

συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που 

διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο 

(1.000.000) ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiv 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. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση.  




