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ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου 
ΕΡΓΟ: Σίτιση µαθητών Καλλιτεχνικού 
και Μουσικού σχολείου Ν. Ηρακλείου 
Προϋπολογισµός: 155.126,40 ΕΥΡΩ 

Χρηµατοδότηση: Έσοδα 

 
                              

ΤΤΤ   ΕΕΕ   ΧΧΧ   ΝΝΝ   ΙΙΙ   ΚΚΚ   ΗΗΗ            ΕΕΕ   ΚΚΚ   ΘΘΘ   ΕΕΕ   ΣΣΣ   ΗΗΗ   
   
   
Έγγραφο Δήµου/Φορέα:  
Προµήθεια: Σίτιση µαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού σχολείου Ν. 

Ηρακλείου 
Κωδ. Προϋπ/σµού: Κ.Α. 70.6481.0001 
 
 
Περιγραφή: 
  

Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια έτοιµου φαγητού σε 306 µαθητές του 
Καλλιτεχνικού σχολείου Ν. Ηρακλείου και 266 µαθητές  του Μουσικού σχολείου Ν. Ηρακλείου 
κατά τις ηµέρες που αυτό λειτουργεί για το διάστηµα Μάρτιος – έως τέλος σχολικού έτους 
Ιούνιος 2015 (80 ηµέρες) αφαιρεµένων αργιών και εορτών. Ο αριθµός των µαθητών είναι 
σύµφωνα µε τα στοιχεία των εν λόγω σχολείων βάσει των εγγεγραµµένων  µαθητών του σχολικού 
έτους 2014-2015. 

Το µενού θα περιλαµβάνει καθηµερινά  κυρίως πιάτο, σαλάτα φρούτο, γλυκό και νερό για 
όλους τους µαθητές που έχουν δικαίωµα σίτισης. 

Το απαιτούµενο ποσό ανέρχεται στις  155.126,40  ευρώ και θα βαρύνει τον 
προϋπολογισµό του έτους 2015 και  θα καλυφθεί από έσοδα του Δήµου. 

Στον προϋπολογισµό του Δήµου υπάρχει πίστωση 155.126,40 € για την παρούσα 
προµήθεια στον Κ.Α. 70.6481.0001  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

              ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου  
             ΤΙΤΛΟΣ: Σίτιση µαθητών Καλλιτεχνικού και 
Μουσικού σχολείου Νοµού Ηρακλείου έτους 2015 

 
        ΓΓΓΕΕΕΝΝΝΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   &&&   ΕΕΕΙΙΙΔΔΔΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΥΥΥΠΠΠΟΟΟΧΧΧΡΡΡΕΕΕΩΩΩΣΣΣΕΕΕΩΩΩΝΝΝ   

   
Άρθρο 1ο 

Αντικείµενο της προµήθειας 
 

Η συγγραφή αυτή αφορά στην προµήθεια «Σίτιση µαθητών Καλλιτεχνικού και Μουσικού 
σχολείου Νοµού Ηρακλείου» και καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της. µε τον παρόντα 
διαγωνισµό θα γίνει η επιλογή ανάδοχου προµηθευτή, µε ανοιχτό διαγωνισµό, µε κριτήριο την 
χαµηλότερη προσφορά για την προµήθεια έτοιµου φαγητού για τους 572 µαθητές του  
Καλλιτεχνικού και Μουσικού σχολείου Νοµού Ηρακλείου. 
 

Άρθρο 2ο 
Διατάξεις που ισχύουν 

 
 Η διενέργεια του διαγωνισµού και η εκτέλεση της προµήθειας γίνονται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις: 
 

• Το Π.Δ. 60/2007 

• Την Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 11389/8.3.1993 «Ενιαίος Κανονισµός 

Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

• Τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων» 

• Τον Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) 

• Τον Ν. 3852/2010  

• Τον Ν. 3886/2010  

• Τον Ν. 3548/2007 

• Τον Ν. 4152/2013 (παρ. Ζ) 

• Τον Κανονισµό Ε.Ε. 1336/2013 της Επιτροπής της 13ης/12/2013 

• Την Π1/358/27-1-1999 Υπ. Απόφαση ως ισχύει περί εξαιρέσεως από το Ε.Π.Π. 

προµηθειών που πραγµατοποιούνται µε την ανάδειξη προµηθευτών – χορηγητών σε 

συνδυασµό µε την Π1/1280/31-7-2012 αντίστοιχη.  

• Το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18α/25-1-2013) µε το οποίο κυρώθηκε το άρθρο 4 

της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Π.Ν.Π.) της 12ης/12/2012 (Φ.Ε.Κ. 240/Α/12-

12-12) 

• Τον Ν. 2362/1995 

• Το Π.Δ. 113/2010 

• Τον Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 

διατάξεις» 

• Την Υ.Α. Π1/2390/2013 

• Το άρθρο 157 του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» 

• Την παρ. 15 του αρθρ. 6 του Ν. 4071/11-4-2012 ( ΦΕΚ 85Α) 



• τον Ν. 4205/2013 ( ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) « Ηλεκτρονική Επιτήρηση υπόδικων …και 

άλλες διατάξεις», ( αρθρ. 9 παρ.4β) 

• Την αρ. Γ2/3732/20-09-1988 Κ.Υ.Α. των Υπουργών ΕΠΘ, ΕΣ & ΟΙΚ (ΦΕΚ 767/88 τΒ΄) 

«Δωρεάν σίτιση Μαθητών Καλλιτεχνικών & Μουσικών Γυµνασίων». 

• Το υπ΄ αρ. 27130 / 10-10-2014 έγγραφο του Υπ. Εσ. περί κάλυψης της δαπάνης σίτισης 

µαθητών µουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων 

  
Άρθρο 3ο 

Συµβατικά τεύχη 
 Τα στοιχεία της σύµβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:  
1. Η διακήρυξη του διαγωνισµού 

2. H ΔΠ1 / 2015 µελέτη 

3. Οι εγκεκριµένες Τεχνικές Προδιαγραφές της µελέτης 

4. Η προσφορά του αναδόχου 

  
Άρθρο 4ο 

Τρόπος εκτέλεσης της προµηθείας 
 

 Η εκτέλεση της προµηθείας αυτής θα πραγµατοποιηθεί µε ανοικτό διαγωνισµό µε τους 
Όρους που θα καθορίσει η Οικονοµική επιτροπή  του Δήµου Χερσονήσου. 
Ο διαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήµατος 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο ΠΔ60/07  
 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :  
Η Διαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ : χχ/χχ/χχχ 
 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  
χχ/χχ/2015 και ώρα 17:00 

               
 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα.  
 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
 



 
Άρθρο 5ο 

 
1. Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισµό. 

 
Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής   
1.1 Οι οικονοµικοί φορείς,  αιτούνται, µέσω της ιστοσελίδας συστήµατος και από τον σύνδεσµο 

«Εγγραφείτε ως οικονοµικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις 
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούµενοι ως 
εξής: 

 
• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 

αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 

Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 

Προγραµµατισµού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  

 
• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 

δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 

συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 

Προγραµµατισµού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 

Διεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  

  

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση 
στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες 
συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο 
Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύµφωνα 
µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 
στα οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό 
µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 
 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω 
του Συστήµατος. 

 
1.2 Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο 
υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος 
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του.  

 



 

1.3. Εφόσον οι ενδιαφερόµενοι ζητήσουν εµπρόθεσµα έγγραφα και συµπληρωµατικές πληροφορίες 

σχετικά µε τη συγκεκριµένη προµήθεια, αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από 

την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.  

1.4. Οι συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται το αργότερο τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες 

µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. Όταν επείγοντες λόγοι καθιστούν την προθεσµία αυτή 

ανεφάρµοστη, τότε µπορεί να ορισθεί σε τέσσερις (4) ηµέρες, πριν από την ηµεροµηνία υποβολής 

των προσφορών. 

Τα αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του Διαγωνισµού µέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 
Άρθρο 6ο 

 
Συµπληρωµατικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισµού 

(διακήρυξη) 
 
Πέραν των άλλων στοιχείων που περιλαµβάνονται στη διακήρυξη για το θέµα αυτό (π.χ. 
προθεσµίες κλπ), πρέπει να αναφερθούν και τα εξής : 
Τα σχετικά αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήµατα παροχής 
συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραµµένους στο σύστηµα 
οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα 
χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των 
ερωτηµάτων είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 
 
 

Άρθρο 7ο 
 

Περιεχόµενο προσφορών 
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας 
(υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική προσφορά»  και (β) ένας 
(υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 
 

Περιεχόµενα (υπο)φακέλου ««Δικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά»  
υποβάλλονται  η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.  Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο 
(υπο)φάκελο περιλαµβάνονται : 
 
 

Άρθρο 8ο 
 



ΔΕΚΤΟΙ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – Δικαιολογητικά συµµετοχής 

Δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
α) τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα 
β) ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
γ) συνεταιρισµοί  
δ) κοινοπραξίες προµηθευτών 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή 
προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά.  
 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα εξής δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε 
το ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 
  
Τα δικαιολογητικά συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι τα εξής: 
 
Α) Για τους έλληνες πολίτες: 
 

1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3 της παρούσας διακήρυξης. 

2. Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου όπου θα φαίνεται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό 

είδος των εργασιών τους, το οποίο εάν δεν συνάδει µε το είδος των υπό προµήθεια ειδών θα οδηγεί 

σε αποκλεισµό του συµµετέχοντος. 

3. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι 

προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές Κοινωνικής Ασφάλισης (κύριας) κατά την 

ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Το πιστοποιητικό αφορά όλα τα ταµεία στα οποία 

καταβάλλονται εισφορές από τον εργοδότη για όλους τους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας στην επιχείρηση του συµµετέχοντος, συµπεριλαµβανοµένων των εργοδοτών που είναι 

ασφαλισµένοι σε διαφορετικούς οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι µόνο τους 

ασφαλισµένους στο Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.). Σε κάθε περίπτωση ο οργανισµός 

κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισµένος κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση του 

συµµετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το καταστατικό και από την θεωρηµένη κατάσταση 

προσωπικού κατά ειδικότητα στην οποία θα εµφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισµός που είναι 

ασφαλισµένος ο κάθε απασχολούµενος στην επιχείρηση. Σε περίπτωση εταιρειών (νοµικών 

προσώπων), αφορά την ίδια την εταιρεία (το νοµικό πρόσωπο) και όχι τα φυσικά πρόσωπα που τη 

διοικούν ή την εκπροσωπούν, εκτός εάν αυτά έχουν εργασιακή σχέση µε την εταιρεία. Ο 

συµµετέχων υποχρεούται να καταθέσει µε την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, στην 

οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι 

στην επιχείρηση. 

4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ενήµεροι 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 

5. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε εκπρόσωπό τους, υποβάλλουν 

εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. Επίσης, προκειµένου να προκύπτει ο νόµιµος εκπρόσωπος της 

εταιρείας, πρέπει να προσκοµισθούν και τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος όπως το 

ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόµενους µε µορφή ΑΕ και ΕΠΕ), επικυρωµένο 

αντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού του διαγωνιζοµένου και των εγγράφων τροποποιήσεών 

του (για ΟΕ και ΕΕ). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα µέλη του Δ.Σ. τα 

υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα 

έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως 

µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 



6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης 

και της 3/2015 µελέτης της υπηρεσίας που συνοδεύει αυτήν καθώς και των σχετικών µε αυτή 

διατάξεων και ότι αποδέχεται τα ανωτέρω πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

7. Πιστοποιητικό ποινικού µητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για: 

 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της 29/1/1998 σελ.1). 
β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25/6/1197 σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της 
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της 31/12/1998 σελ.2). 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27/11/1995 
σελ.48). 
δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L 166 της 28/6/1991 σελ. 77 οδηγίας ως έχει 
τροποποιηθεί η οποία ενσωµατώθηκε µε τον Ν. 2331/1995 ). 
ε) αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας 

 
Υπόχρεοι στην προσκόµιση ποινικού µητρώου είναι: 
-φυσικά πρόσωπα 
-οµόρρυθµοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 
-διαχειριστές Ε.Π.Ε 
-Πρόεδρος και Δ/νων Σύµβουλος για Α.Ε. 
-Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 

8. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 

υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό και επίσης ότι δεν 

τελούν υπό διαδικασία έναρξης κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση. 

Συγκεκριµένα: 
Για τα φυσικά πρόσωπα: 

- Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση και επίσης ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

- Επίσης, ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 

διαχείριση. 

Για τα νοµικά πρόσωπα: 
- Ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη 

ανάλογη κατάσταση. Επίσης ότι δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 

εκκαθάριση, αναγκαστική εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό ή σε 

οποιαδήποτε άλλη ανάλογη διαδικασία. 

- Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται κάποιο από τα ανωτέρω πιστοποιητικά ή δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις, αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης. 

 
9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

- Η επιχείρηση δεν υπόκειται σε τυχόν νοµικούς περιορισµούς λειτουργίας. 
- Δεν έχει αποκλεισθεί η συµµετοχή τους σε διαγωνισµό του Δηµοσίου ή των Ο.Τ.Α.. 

- Δεν έχει καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, για αδίκηµα 

σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του. 

- Δεν έχει διαπράξει επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε 

σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα & δραστηριότητα. 



- Η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συµβατικών της υποχρεώσεων 

(ποσοτικές & ποιοτικές) όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το δηµόσιο τοµέα. 

- Δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται 

κατ’ εφαρµογή του Π.Δ. 60/07 και έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

  
10. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα πρέπει να υποβάλλουν κατάσταση µε τους φορείς του 

Δηµοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. όπου έχουν αναλάβει παρόµοιες προµήθειες κατά την τελευταία 

τριετία, µε αναφορά του αντίστοιχου συµβατικού ποσού και της ηµεροµηνίας της σύµβασης. 

α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, µε 

θεώρηση γνησίου υπογραφής, όπου ο προσφέρων, ο οποίος υποχρεούται να κατασκευάζει ο ίδιος 

το τελικό προϊόν, να δηλώνει την επιχειρηµατική µονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το 

προσφερόµενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. 

β) Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης µε αναφορά του απαιτούµενου τύπου 

καθώς και των µέτρων που λαµβάνει ο προµηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας. 

γ) Κατάσταση του τεχνικού προσωπικού της επιχείρησης κατά ειδικότητα που θα ασχοληθεί 

κατά την παραγωγή του προς προµήθεια είδους, ανεξάρτητα από τη συµβατική σχέση τους µε την 

επιχείρηση. 

δ) Νόµιµη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίου τροφίµων ή άδεια λειτουργίας 

καταστήµατος εστιατορίου  εκδοθείσα από τον οικείο Ο.Τ.Α. που βρίσκεται η έδρα του 

καταστήµατος µε σύµφωνη γνώµη της ∆ιεύθυνσης ∆ηµόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης. Η µη 

προσκόµιση της άδειας λειτουργίας αποτελεί λόγο αποκλεισµού. 

ε) Πρόσφατο βιβλιάριο υγείας (φωτοτυπία) όσων εµπλέκονται στην παρασκευή και σερβίρισµα 

των φαγητών. 

στ) Επικυρωµένο αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας κατάλληλου µεταφορικού µέσου, για την 

µεταφορά ειδών, από τον τόπο παρασκευής στο σχολείο.  

 
Β) Για τους αλλοδαπούς: 
 

1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 3 της παρούσας διακήρυξης. 

2. Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις, µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου εκπροσώπου ή στα κράτη 

µέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού του κράτους 

καταγωγής ή προέλευσης. 

3. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι ανωτέρω περιπτώσεις (3), 

(4) και (8) της παραγράφου Α. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ή που αυτό που εκδίδεται δεν 

καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του νοµίµου 

εκπροσώπου ή στα κράτη µέλη που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση 

ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού 

οργανισµού του κράτους καταγωγής ή προέλευσης. 

4. Πιστοποιητικό της αρµοδίας αρχής χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα µητρώα του 

οικείου επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις. 

5. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους. 

6. Πιστοποιητικό ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και 

τελών από την αρµόδια αρχή του οικείου κράτους µέλους. 

 



Γ) Για τα νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά ή αλλοδαπά): 
 
Τα δικαιολογητικά των ανωτέρω περιπτώσεων (Α) και (Β) κατά περίπτωση αν πρόκειται για 
ηµεδαπό ή αλλοδαπό Ν.Π. 
 
Δ) Για τους συνεταιρισµούς: 
 

1. Εγγυητική επιστολή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 7 της παρούσας διακήρυξης. 

2. Τα δικαιολογητικά µε στοιχεία (3), (4) και (8) της ανωτέρω περίπτωσης Α. 

3. Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

 
Ε) Για τις ενώσεις προµηθευτών - κοινοπραξίες: 
 
α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην 
ένωση. 
β. Πιστοποιητικό σκοπιµότητας του ΕΟΜΜΕΧ, για ενώσεις προµηθευτών που αποτελούνται από 
µικροµεσαίες µεταποιητικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς στις 
οποίες µετέχουν και επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού είτε µεγαλύτερου µεγέθους, 
είτε µε µη µεταποιητική δραστηριότητα και εφόσον οι εργασίες που θα εκτελεστούν από τις ΜΜΕ 
ή τους παραγωγικούς αστικούς συνεταιρισµούς αντιπροσωπεύουν ποσοστό µεγαλύτερο από 50%. 
Το πιστοποιητικό αυτό µπορεί να υποβληθεί και µετά την υποβολή της προσφοράς µέσα σε 15 
ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
γ. Οι ΜΜΕ εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά τους υποβάλλουν και 
κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ από το οποίο 
να προκύπτει ότι ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για τη χρηµατοδότησή τους από 
τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος. 
δ. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε εκπροσώπους τους, υποβάλλουν 
εξουσιοδότηση εκπροσώπησης. 
ε. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 8 του ΕΚΠΟΤΑ. 
δ. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν καλύπτουν 
όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του 
προµηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συµβολαιογράφου. Αν στη 
χώρα του προµηθευτή δεν προβλέπεται από το νόµο η ένορκη δήλωση, µπορεί αντί αυτής να 
υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του 
δηλούντος από αρµόδια διοικητική ή δικαστική αρχή ή συµβολαιογράφο. 
 
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη 
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. 
Επισηµαίνεται ότι τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική 
προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω 
αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  
από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως 
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
Οι απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται 
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
   



 
Άρθρο 9ο 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
9.1 Τρόπος υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα 
που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα 
αναφερόµενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-102013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07 και 
συµπληρωµατικά στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Απόφαση Υπ. Εσωτερικών 11389/ΦΕΚ 185 Β’/23-3-1993).  
 
9.2 Περιεχόµενο προσφορών 
Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 
(α) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 
[*(υπο)φάκελος : κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα ] 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονοµικό φορέα σηµαίνονται από αυτόν µε χρήση του 
σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό 
χαρακτήρα 
 
9.2.1 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική προσφορά» 
υποβάλλονται η εγγύηση συµµετοχής, και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριµένα, 
στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται : 
 
Δικαιολογητικά συµµετοχής 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά µαζί µε την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα δικαιολογητικά, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το 
άρθρο 6 της παρούσας διακήρυξης, το Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ 
Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών Δηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη 
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή . 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και 
απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης 
προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο 
τον οικονοµικό φορέα (Προµηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. 
Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συµµετοχής, Πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
 
 



Τεχνική προσφορά 
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 
σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 
αρχείο pdf. 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 
 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς  του προσφέροντος 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου  .pdf  και προσκοµίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών ( 3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται 
ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση 
γνήσιου υπογραφής. 
Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και 
απαιτούνται να προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης 
προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο 
τον οικονοµικό φορέα  και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή . Ως τέτοια 
στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς . 
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται 
από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται 
ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων 
(prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 
 
 
9.2.2 Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 
 
Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική 
προσφορά του οικονοµικού φορέα (Προµηθευτή). 
Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 
«Οικονοµική Προσφορά». 
Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα 
του συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, 
το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά 
υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 
σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 
αρχείο pdf. 

 
 
 
 

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται 



από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται 
ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων 
(prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. 
 
Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
 Οι τυχόν απαιτούµενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν 
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 
Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα  τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται 
από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται 
ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων 
(Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Τα τεχνικά φυλλάδια δεν απαιτείται να προσκοµισθούν 
και σε έντυπη µορφή. 
 

Άρθρο 10ο 
 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 15.00΄, µέσω των αρµόδιων 
πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά 
των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 
 
Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά» . 
 
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω 
των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση 
των λοιπών στοιχείων αυτών. 
Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συµµετοχής – 
Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι 
προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν 
γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

 

Άρθρο 11ο   

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, 



εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και 
των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα ιδίως: 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή 
και τα µέλη της, πιστοποιηµένοι χρήστες του συστήµατος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 
αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισµού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 
πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 
προσφορών . 
• Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 
της προσφοράς τους. 
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή 
του διαγωνισµού απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς για 
παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς 
παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 

 

Άρθρο 12ο   

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Κατά την αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι κριτήριο 
η χαµηλότερη προσφορά λαµβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία: 
• Η συµφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.  

• Ο ανταγωνισµός που αναπτύχθηκε.  

• Η προσφερόµενη τιµή σε σχέση µε τιµές που προσφέρθηκαν σε προηγούµενους διαγωνισµούς 

και την τρέχουσα στην αγορά τιµή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην 

αγορά.  

• Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προµηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή µε 

βάση τους καθοριζόµενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, ο οποίος προσέφερε τη 

χαµηλότερη τιµή. Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιµή 

και είναι σύµφωνες µε τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

• Η κατακύρωση γίνεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του Δήµου η οποία διατηρεί το 

δικαίωµα περί κατακύρωσης ή µη. 

 

Άρθρο 13ο   

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

12.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού ή της νοµιµότητας διεξαγωγής του, ή της 
συµµετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή από 
τους οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ), ως εξής:  
 
α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού (άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ): 
στο Δήµο, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την 
ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής 
συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των 
προσφορών. Αν προκύπτει κλάσµα θεωρείται ολόκληρη ηµέρα. Η ένσταση εξετάζεται από την 
Οικονοµική Επιτροπή και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες 



πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης 
µε δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που η ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής 
ενστάσεων είναι αργία, τότε µεταφέρεται στην επόµενη εργάσιµη ηµέρα.   
β. Κατά της νοµιµότητας της διεξαγωγής του διαγωνισµού ή της συµµετοχής σε αυτόν. 
(άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ). 
Μόνο από συµµετέχοντα στο διαγωνισµό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο.  
Υποβάλλεται µέχρι και την εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα ανακοίνωσης του 
αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του 
διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την 
αρµόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη γνωµοδότησή της στην 
Οικονοµική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει.  
12.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόµενους λόγους, 
δεν γίνονται δεκτές.  
Η ένσταση κατά της συµµετοχής κάποιου στο διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον 
ενιστάµενο σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.  
 
12.3 Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής έχουν εφαρµογή 
οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε αυτές του άρθρου 227 του ίδιου 
Νόµου. 
 
14.4 Για την Προδικαστική Προσφυγή έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Ν. 3886/2010 ως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει. 

 

Άρθρο 14ο   

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

   Ο ανάδοχος συνεχίζει να έχει τις υποχρεώσεις της προσφοράς του µέχρι την έγκριση του 
αποτελέσµατος του διαγωνισµού. Υποχρεούται δε, σε προθεσµία εντός δέκα (10) ηµερών από την 
κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού από τον Δήµο, να προσέλθει για την 
υπογραφή των σχετικών συµβάσεων µε τους φορείς υλοποίησης της προµήθειας, προσκοµίζοντας 
και τις προβλεπόµενες εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης αυτών, οι όποιες θα είναι ίσες 
προς ένα επί τοις εκατό (1%) επί του καθαρού συµβατικού ποσού του κάθε φορέα.  
 
Συγκεκριµένα µετά την έκδοση απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού από το αρµόδιο όργανο, 
ο προµηθευτής θα κληθεί για την υπογραφή της σύµβασης µε το Δήµο Χερσονήσου. 
 
Η σύµβαση καταρτίζεται από τις αρµόδιες υπηρεσίες και υπογράφεται από τα δύο συµβαλλόµενα 
µέρη. Η σύµβαση συντάσσεται µε βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που τη 
συνοδεύουν και την προσφορά του προµηθευτή που έγινε αποδεκτή από τον Δήµο, καθώς και τις 
τυχόν τροποποιήσεις των όρων που και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη έγιναν αποδεκτές.  
Η σύµβαση δεν µπορεί να περιέχει αντίθετους όρους µε τα παραπάνω στοιχεία και περιλαµβάνει 
τουλάχιστον τα εξής: 
- Τον τόπο και το χρόνο της υπογραφής της σύµβασης.  

- Τα συµβαλλόµενα µέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους.  

- Τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία τυπικές διαδικασίες.  

- Το προς προµήθεια είδος και την ποσότητα.  

- Την συµφωνηθείσα τιµή.  

- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προµήθεια ειδών.  



- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύµφωνα µε την τεχνική προσφορά του προµηθευτή.  

- Τις προβλεπόµενες εγγυήσεις.  

- Τον τρόπο παραλαβής.  

- Τον τρόπο πληρωµής.  

- Τις διατάξεις εκτέλεσης του διαγωνισµού.  

- Τον τρόπο επίλυσης τυχόν διαφορών. 

- Τις προβλεπόµενες ρήτρες.  

 
Η σύµβαση θα γίνει σε έγγραφο του φορέα υλοποίησης και θα υπογραφεί από το νόµιµο 
εκπρόσωπο του αναδόχου προµηθευτή και τους νόµιµους εκπροσώπους του φορέα. 
Εάν ο ανάδοχος δεν εµφανισθεί στις ανωτέρω προθεσµίες για την υπογραφή της σύµβασης ή δεν 
προσκοµίσει την προσήκουσα εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, εφαρµόζονται γι’ αυτόν οι 
κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία.  

 

Άρθρο 15ο   

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία έχουν πρόσβαση στα έγγραφα 
που παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση 
κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 
2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 
ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 
4155/2013. 
 
 

Άρθρο 16ο 
  
Η δαπάνη δηµοσίευσης της προκήρυξης βαραίνει τον ανάδοχο, από 4/9/2009, σύµφωνα µε το 
άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163. 
 

Άρθρο 17ο 
 

Εγγυήσεις 
 

 α) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό. 
 
Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος και ορίζεται στο ποσό των 1.372,80 ευρώ 
(1% επί του συνολικού προϋπολογισµού) µε ισχύ τουλάχιστον 3 µηνών µετά την λήξη υποβολής 
των προσφορών. 
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους συµµετέχοντες αµέσως µετά την κατακύρωση της 
προµήθειας . 
  

β) Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης  
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καθορίζεται σε 1% επί της συνολικής συµβατικής αξίας της 
προµήθειας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Παρέχεται δε µε εγγυητική επιστολή όπως ορίζεται από το Αρ. 26 
της Υπ. Απ. 11389/93. 



Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της προµήθειας µετά την 
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρµόδια επιτροπή, ισχύει δε ένα µήνα επιπλέον 
του συµβατού χρόνου παράδοσης. 
 

Άρθρο 18ο 
 

Προθεσµία Παράδοσης 
 

Η σύµβαση σίτισης των µαθητών ισχύει για το σχολικό έτος 2014-2015 (Μάρτιος – έως τέλος 
σχολικού έτους Ιούνιος 2015). 
 

Άρθρο 19ο 
 

Παραλαβή 
 

Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνεται από την αρµόδια επιτροπή κατόπιν µακροσκοπικής 
εξέτασης και πρακτικής δοκιµασίας, και θα συντάσσεται το σχετικό πρωτόκολλο για κάθε µήνα 
παράδοσης των ειδών σίτισης. 
Σε περίπτωση που η επιτροπή αµφιβάλλει για την ποιότητα, την κατηγορία ή την προέλευση ενός 
ή περισσοτέρων ειδών έχει το δικαίωµα να µην παραλάβει το είδος ή τα είδη.  
 

Άρθρο 20ο 
 

Φόροι, τέλη, κρατήσεις 
 

 Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείµενων διατάξεων φόρους τέλη και 
κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ήµερα της διενεργείας του διαγωνισµού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει 
τους ΟΤΑ. Τυχόν έξοδα Χηµικού ή εργαστηριακού  ελέγχου, βαρύνουν τον προµηθευτή . 
 

Άρθρο 21ο 
Πληρωµή 

 
 Η  πληρωµή του προµηθευτή θα γίνεται τµηµατικά από το Ταµείο του Δήµου µετά την 
διενέργεια της οριστικής παραλαβής (κάθε µήνα) µε την προϋπόθεση ότι θα προσκοµιστούν 
έγκαιρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά των άρθρων 36 & 37 του ΕΚΠΟΤΑ. 
Τα  δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι : 
α) Βεβαίωση των Δ/ντών των σχολείων για την πραγµατοποίηση του συσσιτίου, µαζί µε τα 
πρωτόκολλα παραλαβής της επιτροπής. 
β) Τιµολόγιο του προµηθευτή. 
γ) Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα 
Δεν θα προσφέρεται συσσίτιο σε µέρες που τα σχολεία παραµένουν κλειστά λόγω καταλήψεων, 
αργιών,  απεργιών, κακοκαιρίας ή άλλους λόγους σε συνεννόηση µε τους Δ/ντες των σχολείων. 

 
 
 
 
 
 
 



Άρθρο 22ο 
 

Τεχνικές Προδιαγραφές - Εβδοµαδιαίο µενού 
 

Κατά την παρασκευή, µεταφορά και παράδοση του έτοιµου φαγητού πρέπει να πληρούνται οι όροι 
συσκευασίας, οι όροι του κώδικα τροφίµων και ποτών και οι προδιαγραφές του εβδοµαδιαίου 
µενού. Η ποιότητα των προαναφερµένων ειδών  είναι σε άριστη και το µενού θα έχει ως εξής: 
 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΜΕΝΟΥ 
 

ΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΩΣ ΠΙΑΤΟ  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ 

Δευτέρα Κοτόπουλο φιλέτο σχάρας, ή σουβλάκι 
µε τηγανητές πατάτες  ή κοτόπουλο 
φούρνου  

Σαλάτα εποχής,  φρούτο εποχής, ψωµί , νερό 

Τρίτη παστίτσιο ή µακαρόνια µε κιµά Σαλάτα εποχής,  φρούτο εποχής, ψωµί , νερό 

Τετάρτη όσπρια Σαλάτα εποχής,  φρούτο εποχής, ψωµί , νερό 

Πέµπτη Χοιρινή µπριζόλα σχάρας ή σουβλάκι 
µε τηγανητές πατάτες ή χοιρινό 
φούρνου 

Σαλάτα εποχής,  φρούτο εποχής, ψωµί , νερό 

Παρασκευ
ή 

Μπιφτέκια µε ρύζι ή µε πατάτες 
σχάρας ή φούρνου 

Σαλάτα εποχής, φρούτο εποχής, ψωµί , νερό 

 
 Το τελικό εβδοµαδιαίο µενού καθορίζεται σε συνεργασία του προµηθευτή µε τη Δ/νση του 
Σχολείου κάθε Παρασκευή και ισχύει για την επόµενη εβδοµάδα. Η Δ/νση του σχολείου αναρτά 
σε καθορισµένο µέρος το εβδοµαδιαίο πρόγραµµα σίτισης για να λάβουν γνώση οι µαθητές. 
Σε περίπτωση ηµερήσιας εκδροµής του σχολείου ή κάποιας εκδήλωσης  τη περίοδο των εορτών 
θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα το ηµερήσιο γεύµα να αντικαθίσταται από σάντουιτς ή κάποιο 
µπουφέ ανάλογα, πάντα σε συνεργασία του προµηθευτή µε τη Δ/νση του σχολείου. 
Η Δ/νση του σχολείου διατηρεί το δικαίωµα της αναστολής της σίτισης σε ηµέρες αργιών, εορτών 
κτλ. ή όποτε η ίδια κρίνει ότι δεν είναι πρόσφορη η σίτιση των µαθητών λόγω µειωµένου ωραρίου 
(όπως σε περιόδους εξετάσεων, εκδροµών κ.α.). Επίσης δύναται να απαιτήσει αλλαγή του τόπου 
σίτισης µερίδας µαθητών ή όλης της δύναµης των µαθητών.  
 
Ποιότητα Ειδών Διατροφής 
 Τα τρόφιµα και γενικώς οι πρώτες ύλες από τις οποίες θα παρασκευάζονται τα γεύµατα 
(κύριο πιάτο) και τα συνοδευτικά τους, θα είναι Α΄ ποιότητας  και θα πληρούν τους όρους  του 
κώδικα τροφίµων και ποτών καθώς και τις υγειονοµικές  και αστυκτηνιατρικές διατάξεις.  
Ο προµηθευτής οφείλει να εφαρµόζει τις προδιαγραφές του HACCP -Κανόνες ορθής υγιεινής 
πρακτικής που στόχος τους είναι η διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίµων, δηλαδή η επίτευξη 
προϊόντων διατροφής ασφαλών για την υγεία του καταναλωτή , που θα πιστοποιείται ελέγχεται 
από τις Δηµόσιες Υπηρεσίες. Επιπλέον δεν θα περιέχουν πρόσθετα συστατικά που 
χαρακτηρίζονται σαν επικίνδυνα , επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία. 
Το βάρος της µερίδας θα είναι αυτό που προσδιορίζεται από την Αγορανοµική διάταξη 14/1989, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Ο προµηθευτής οφείλει να διαµορφώσει χώρους στα σχολεία και µετά την υπόδειξη των Δ/ντων 
και να τοποθετήσει τραπεζοκαθίσµατα ώστε να µπορούν να σιτίζονται οι µαθητές. 
Το ηµερήσιο φαγητό θα µεταφέρεται στο σχολείο µε κατάλληλο όχηµα εντός µιας (1) ώρας από την 
παρασκευή του, σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο και θα διανέµεται στους µαθητές µε ευθύνη του 
προσωπικού του αναδόχου. Θα συνοδεύεται από πλαστικά µαχαιροπίρουνα, χαρτοπετσέτες και 
ατοµικό χάρτινο τραπεζοµάντιλο 35Χ35 εκ. µιας χρήσεως και θα διανέµεται ζεστό. Η αποκοµιδή 



των απορριµµάτων είναι επίσης ευθύνη του αναδόχου. Η µεταφορά των µερίδων πρέπει να πληροί 
τους όρους προφύλαξης, καθαριότητας , κατάλληλου χώρου άφιξης στο σχολείο καθηµερινά, ο 
οποίος θα καθοριστεί από την Δ/νση του σχολείου. 
Σε τακτικά χρονικά διαστήµατα θα ασκείται Υγειονοµικός έλεγχος στο χώρο που προετοιµάζονται 
και παρασκευάζονται τα γεύµατα και στα σχολεία. 
Όσοι προετοιµάζουν, µεταφέρουν και σερβίρουν τα γεύµατα στους µαθητές θα  πρέπει να έχουν 
πιστοποιητικό υγείας. 

 
Άρθρο 23ο 

 
Τελικές Διατάξεις 

 
 Σχετικά µε τις κυρώσεις κλπ. ή την επίλυση των διαφορών µεταξύ του Δήµου και του 
Αναδόχου, πριν και µετά την υπογραφή της σύµβασης γίνεται εφαρµογή των σχετικών διατάξεων 
του ΕΚΠΟΤΑ 
 
 
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Λ. Χερσονήσου ……………………. 

 

Λ. Χερσονήσου  …………………. 
Η Συντάξασα 

 
 
 

Κουρλετάκη Μαρία-Ελένη 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου  
ΤΙΤΛΟΣ: Σίτιση µαθητών Καλλιτεχνικού 
και Μουσικού σχολείου Ν. Ηρακλείου 
έτους 2015 

 
                            
 

ΠΠ  ΡΡ  ΟΟ  ΥΥ  ΠΠ  ΟΟ  ΛΛ  ΟΟ  ΓΓ  ΙΙ  ΣΣ  ΜΜ  ΟΟ  ΣΣ  
  

Ο υπολογισµός των ποσοτήτων των µερίδων γίνεται βάση των µαθητών επί των ηµερών 
λειτουργίας των σχολείων δηλαδή 572 µαθητές Χ 80 ηµέρες (Μάρτιος – έως τέλος σχολικού έτους 
Ιούνιος 2015). 
 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ 

 

1 Πλήρες γεύµα που περιλαµβάνει 

κυρίως πιάτο, σαλάτα, φρούτο, 

γλυκό, νερό 

 µερίδα 45.760,00 3,00 137.280,00 

 

  ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΟΟΟΛΛΛΟΟΟ   137.280,00 

   ΦΠΑ 13%    17.846,40 

    155.126,40 

              

   

 

        
 

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε 
Λ. Χερσονήσου 20/01/2015 

Ο Προϊστάµενος δ/νσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

 
Νικόλαος Βασιλάκης 

 

            Λ. Χερσονήσου  20/01/2015 
         Η Συντάξασα 

 
 
 

             Κουρλετάκη Μαρία-Ελένη 

        
 

 

   
 


