
 

 

 
 

 

Αθήνα 20 Δεκεμβρίου  2017 

Αριθμ.Πρωτ. 1679 
                                                   

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Το Ίδρυμα με την επωνυμία «Αναργύρειος και Κοργαλένειος Σχολή 

Σπετσών» λαμβάνοντας υπόψη:  
α)  ότι στο πλαίσιο εκπλήρωσης των κοινωφελών σκοπών του 

προτίθεται να διοργανώσει κατά το προσεχές διάστημα, ήτοι  από αρχές 
Μαΐου έως τέλη Οκτωβρίου 2018 σεμινάρια και συνέδρια  

β) την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που λήφθηκε κατά την 
υπ΄αριθμ. 24 συνεδρίαση της 13-12-2017 

γ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016   «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α’ 147), όπως ισχύει  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 
Συνοπτικό διαγωνισμό για την προμήθεια υπηρεσιών σίτισης, οργάνωσης και 
λειτουργίας των χώρων εστίασης του Ιδρύματος,  ο οποίος θα διεξαχθεί 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης και των παρακάτω 
Παραρτημάτων της:  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A – ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ   
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΜΕΡΙΔΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ  
 

Άρθρο 1  Αντικείμενο – Προϋπολογισμός - Δημοσιότητα 

1.1. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια υπηρεσιών 
σίτισης, οργάνωσης και λειτουργίας των χώρων εστίασης του Ιδρύματος, που 
στεγάζονται στο κτήριο Α’ των εγκαταστάσεών του στις Σπέτσες, προς 
εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στα συνέδρια – σεμινάρια που λαμβάνουν 
χώρα στο συνεδριακό κέντρο του Ιδρύματος, για ένα (1) έτος, 
προϋπολογισθείσας δαπάνης περίπου εξήντα χιλιάδων (60.000)  Ευρώ πλέον 
ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά 
αποκλειστικά με βάση την προσφερόμενη τιμή ανά ημερήσια μερίδα σίτισης 
(πρωινού και γεύματος).     

1.2. Η προκήρυξη θα δημοσιευθεί: α) στο  πρόγραμμα ΚΗΜΔΗΣ 
(https://promitheus.gov.gr) και β) στην  ιστοσελίδα του Ιδρύματος 
www.akss.gr 

1.3. Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στον Συνοπτικό  
Διαγωνισμό, δύνανται να λαμβάνουν γνώση των όρων της διακηρύξεως και 
των παραρτημάτων αυτής  ηλεκτρονικά στις ανωτέρω ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις.  
Άρθρο 2.  Δικαιούμενοι Συμμετοχής –Λόγοι αποκλεισμού 

2.1. Δικαίωμα Συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν οικονομικοί φορείς δηλαδή , 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Ενώσεις/Κοινοπραξίες  των ως άνω προσώπων που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά και πληρούν τα κριτήρια επιλογής που αφορούν στην 

https://promitheus.gov.gr/
http://www.akss.gr/


 

 

καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας και δεν 
συντρέχει σε βάρος τους οποιαδήποτε από τις καταστάσεις που αναφέρονται  στην παρ. 
2.8. του παρόντος άρθρου.  

2.2. Οι ενώσεις/κοινοπραξίες δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν 
ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Πάντως 
η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει τούτο, 
εάν κατακυρωθεί σ’ αυτήν η σύμβαση, εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής 
μορφής κριθεί από το Ίδρυμα ότι είναι αναγκαία για την ικανοποιητική 
εκτέλεση της σύμβασης. 

2.3. Η ένωση/κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά η οποία 
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας,  
είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. 
Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το ποσοστό 
συμμετοχής κάθε μέλους στην ένωση/κοινοπραξία. 

2.4. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση/κοινοπραξία όλα 
τα μέλη της   ευθύνονται έναντι του Ιδρύματος αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

2.5. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή 
ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης/κοινοπραξίας  δεν μπορεί να ανταποκριθεί 
στις υποχρεώσεις της ένωσης/κοινοπραξίας  κατά το χρόνο αξιολόγησης των 
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης 
της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. 

2.6. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο 
εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη 
της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους. 

2.7. Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω 
περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση πρέπει 
να εγκριθεί  με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ιδρύματος. 
 2.8.  Αποκλείονται  από τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό οι 
οικονομικοί φορείς που υπάρχει σε βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους: α) συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 
καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση 
της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54),καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 
φορέα, γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ 
C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 
απόφασης- πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 



 

 

ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται 
στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), στ) παιδική εργασία και άλλες 
μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 
ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ).  Η υποχρέωση αποκλεισμού εφαρμόζεται επίσης 
όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
συμμετέχοντος οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό και αφορά ιδίως τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
και  όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.),  
τους Διαχειριστές στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) τις 
ομόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε.), τις ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) και τις Ιδιωτικές 
Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (Ι.Κ.Ε.) και σε κάθε άλλη περίπτωση το φυσικό 
πρόσωπο που διοικεί και εκπροσωπεί έναντι τρίτων το νομικό πρόσωπο  
σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα που προσκομίζονται.  
Επίσης αποκλείονται από τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό όσοι 
οικονομικοί φορείς έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  (κύριας και 
επικουρικής), εκτός εάν  ο οικονομικός φορέας πριν από την υποβολή της 
προσφοράς του εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων είτε  υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 
τους. Επίσης αποκλείονται από τη συμμετοχή στον διαγωνισμό όσοι δεν 
τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, καθώς και 
όσοι τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 
ειδικής εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο ή έχουν  υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, ή έχουν  συνάψει 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, ή  έχουν  επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 
δημόσιας σύμβασης, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της, ή 
την καταβολή αποζημιώσεων ή την επιβολή άλλων παρόμοιων κυρώσεων, ή 
εάν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 



 

 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, ή έχουν αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης ή έχουν 
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω 
την ακεραιότητά τους, ή εάν έχουν παράσχει αυτοί ή συνδεδεμένη με αυτούς  
επιχείρηση συμβουλές ή έχουν με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία 
της διαδικασίας προμήθειας, ώστε να υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
που δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο 
παρεμβατικά, μέσα ή  εάν γνωρίζουν την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 
συμφερόντων, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016, λόγω της 
συμμετοχής τους στη διαδικασία προετοιμασίας της προμήθειας, που δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα. 
Ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοείται σε κάθε περίπτωση η αθέτηση 
υποχρεώσεων του συμμετέχοντος στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή τις διεθνείς διατάξεις, οι 
οποίες απαριθμούνται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ του Προσαρτήματος Α’ του Ν. 
4412/2016 καθώς και όσα αναφέρονται στην περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 
68 του Ν. 3863/2010, όπως ισχύει.     
 Σε περίπτωση Ενώσεων/Κοινοπραξιών οι ως άνω λόγοι 
αποκλεισμού αφορούν όλα τα μέλη της Ένωσης/Κοινοπραξίας.  
 Το Ίδρυμα αποκλείει έναν οικονομικό φορέα οποτεδήποτε κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης όταν αποδεικνύεται με 
οποιονδήποτε  τρόπο ότι συντρέχει  στο πρόσωπό του κάποια από τις ως 
άνω αναφερόμενες καταστάσεις.  
Άρθρο 3 – Κριτήρια Επιλογής  

3.1. Κάθε οικονομικός φορέας που επιθυμεί να συμμετάσχει στον 
διαγωνισμό πρέπει:   

1)  Να διαθέτει εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών στο χώρο της 
εστίασης.    

2) Ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) του κύκλου εργασιών του διαγωνιζόμενου 
όπως αυτός απεικονίζεται στις οικονομικές του καταστάσεις κατά τα τελευταία 
τρία (3) έτη πρέπει να είναι μεγαλύτερος από εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ 
(120.000) €.  

Σε περίπτωση ένωσης που υποβάλλει κοινή προσφορά, θα λαμβάνεται 
υπόψη το άθροισμα των μέσων όρων του κύκλου εργασιών, σταθμισμένων 
ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής στην ένωση.   

Άρθρο 4.  Υποβολή προσφορών 
4.1.  Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, πρέπει να 

καταθέσουν έγγραφη προσφορά είτε στα γραφεία του Ιδρύματος  στην Αθήνα, 
(οδός Ακαδημίας αρ. 39, 5ος όροφος)  ή στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος 
στις Σπέτσες. 
 Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών είναι η 8η Ιανουαρίου  
2018 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 



 

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 11 Ιανουαρίου 2018 ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 13.00, στα γραφεία του Ιδρύματος στην Αθήνα 
(Ακαδημίας αρ. 39, 5ος όροφος).  

4.2. Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται και ταχυδρομικά στις ως 
άνω διευθύνσεις και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως 
προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στο Ίδρυμα μέχρι την ως άνω 
οριζόμενη καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών.  

4.3. Προσφορές  που υποβάλλονται ή περιέρχονται στο Ίδρυμα με 
οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.  
            4.4. Σε περίπτωση που ζητηθούν εγκαίρως  ήτοι μέχρι 4 Ιανουαρίου 
2018 από  τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές 
πληροφορίες, σχετικές με τις προδιαγραφές και  έγγραφα του διαγωνισμού 
αυτές παρέχονται το αργότερο τρείς (3) ημέρες πριν από τη λήξη της 
προθεσμίας που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών.  

4.5.  Το αίτημα για παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών  
υποβάλλεται εγγράφως  στο Ίδρυμα (αρμόδια η Διευθύντρια του Ιδρύματος κ. 
Zωή Παπαδάκη  τηλ. 2103613751 , φαξ  2103607964, e- mail  info@akss.gr.   
             Επίσης όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν προσφορά δύνανται 
να επισκεφθούν τις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος στις Σπέτσες (κατόπιν 
συνεννόησης με τον κ.  Nεκτάριο Σγόντζο  κιν. Τηλ. 6983425401 ) . 
  Άρθρο 5  Κατάρτιση Προσφορών 
           5.1 Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Τα 
υποβαλλόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά που δεν έχουν συνταχθεί στην 
ελληνική γλώσσα πρέπει να υποβάλλονται και σε επίσημη μετάφραση στην 
ελληνική γλώσσα.    

Όσον αφορά τα υποβαλλόμενα στον διαγωνισμό έγγραφα,  ισχύουν οι 
διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74), όπως ισχύει.  

5.2. Η προσφορά πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από τον 
συμμετέχοντα, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο 
εκπρόσωπό του  και δεν πρέπει να έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, 
διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή 
πρέπει να είναι καθαρογραμμένη  και υπογεγραμμένη  από τον συμμετέχοντα, 
το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών πρέπει 
κατά τον έλεγχο να μονογράψει την τυχόν διόρθωση και να σφραγίσει αυτή. Η 
προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σ‘ αυτή διορθώσεις οι οποίες την 
καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 
          5.3. Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον συμμετέχοντα για οκτώ (8) 
μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά, που 
ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του ως άνω προβλεπόμενου χρόνου, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να 
παρατείνεται, εφάπαξ ή τμηματικά, εφόσον ζητηθεί από το Ίδρυμα.  

5.4. Η προσφορά υποβάλλεται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο σε 
πρωτότυπο. Στον φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:  

α) Η λέξη Προσφορά 
β) Ο αριθμός της παρούσας προκήρυξης και το αντικείμενο αυτής. 
γ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
δ) Τα στοιχεία του αποστολέα 



 

 

5.5. Η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο της προμήθειας. Δεν 
γίνονται δεκτές αντιπροσφορές, εναλλακτικές προσφορές και προσφορές για 
μέρος της προμήθειας. 

5.6. Μέσα στον φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά 
με την προσφορά στοιχεία (Δικαιολογητικά Συμμετοχής, οικονομική  
προσφορά), και πιο συγκεκριμένα: 

5.7.1.  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
α) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, που θα φέρει ημερομηνία 

εντός των τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημέρας 
υποβολής των προσφορών στην οποία ο συμμετέχων  θα αναγράφει τα 
στοιχεία του διαγωνισμού και θα δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής 
της προσφοράς δεν υπάρχει σε βάρος του  τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά 
εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας , παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 
(άρθρο 73 παρ. 1 ν. 4412/2016).  

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, υποβάλλεται ξεχωριστή υπεύθυνη 
δήλωση που υπογράφεται ατομικά από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και κάθε 
μέλος  του Διοικητικού Συμβουλίου στις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), τους 
Διαχειριστές στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) τις ομόρρυθμες 
εταιρείες (Ο.Ε.), τις ετερόρρυθμες εταιρείες (Ε.Ε.) και τις Ιδιωτικές 
Κεφαλαιουχικές Εταιρίες (Ι.Κ.Ε.) και σε κάθε άλλη περίπτωση από το φυσικό 
πρόσωπο που διοικεί και εκπροσωπεί έναντι τρίτων το νομικό πρόσωπο  
σύμφωνα με τα νομιμοποιητικά έγγραφα που προσκομίζονται.  

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία ο συμμετέχων  θα 
δηλώνει:  

i) ότι δεν τελεί υπό πτώχευση, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης, δεν τελεί  υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το Δικαστήριο,  δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες, και  δεν τελεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που 
προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του. 
 ii) ότι δεν έχει συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
στόχο την στρέβλωση του ανταγωνισμού, δεν έχει επιδείξει πλημμέλεια κατά 
την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την 
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής και δεν έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,  δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του,  ότι δεν υπάρχει 
σύγκρουση συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016   
και ότι τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 

iii) ότι δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύρια και επικουρική ασφάλιση) 

iv) ότι δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος τελεσίδικα από Ελληνική Δημόσια 
Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. ή Α.Ε. του ευρύτερου δημόσιου τομέα  και δεν 



 

 

έχει αποκλεισθεί η δυνατότητα συμμετοχής του σε δημόσιους διαγωνισμούς 
για υπηρεσίες ή προμήθειες και ότι δεν αποκλείστηκε η δυνατότητα 
συμμετοχής του σε διαγωνισμούς για μελέτες, υπηρεσίες ή προμήθειες 

v) ότι οι δηλώσεις και τα δικαιολογητικά που υποβάλλει κατά τη 
συμμετοχή του στον διαγωνισμό είναι αληθείς. 

vi) ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
παρούσας προκήρυξης 

vii) ότι σε περίπτωση που αναδειχθεί μειοδότης, αναλαμβάνει την 
υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση στο Ίδρυμα των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης που αναφέρονται στο άρθρο 7  της παρούσας. 

viii) ότι εάν ανακηρυχθεί Ανάδοχος υποχρεούται με αποκλειστικά δική 
του ευθύνη και δαπάνες να λάβει όλες τις απαιτούμενες άδειες από τις κατά 
περίπτωση αρμόδιες αρχές για τη νόμιμη λειτουργία των χώρων εστίασης του 
Ιδρύματος και ότι θα προβεί ο ίδιος με ευθύνη και δαπάνες του σε όλες τις 
αναγκαίες επισκευές,  βελτιώσεις κ.λ.π. των χώρων εστίασης του Ιδρύματος 
(κουζίνα, τραπεζαρία) και του εξοπλισμού που υπάρχει σ’ αυτούς.    

ix) ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικό με 
οποιαδήποτε απόφαση του Ιδρύματος για αναβολή, ματαίωση  ή ακύρωση  
του διαγωνισμού. 

γ) Παραστατικό εκπροσώπησης εφόσον οι προσφέροντες 
συμμετέχουν με εκπρόσωπό τους. 

δ) Σε περίπτωση που συμμετέχον είναι νομικό πρόσωπο,  τα 
νομιμοποιητικά του έγγραφα,  από τα οποία να προκύπτει, εκτός από το ότι 
το νομικό πρόσωπο έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα, και το ποια 
πρόσωπα είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποί του, οι οποίοι και το δεσμεύουν με την 
υπογραφή τους. Τα έγγραφα αυτά αναγράφονται στο Παράρτημα Α, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

Η ένωση/κοινοπραξία που υποβάλλει κοινή προσφορά, 
υποβάλλει με την προσφορά της όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για 
κάθε μέλος ξεχωριστά, καθώς επίσης και το ισχύον συμφωνητικό 
σύστασης. 

5.7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  
Η προσφερόµενη τιµή θα δίνεται σε ευρώ  ξεχωριστά για κάθε είδος 

ατοµικής µερίδας σίτισης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Β της 
παρούσας,  και  δεν θα συμπεριλαμβάνει τον ΦΠΑ. 
Πιο αναλυτικά θα δοθεί ξεχωριστή τιμή ανά μερίδα για:   

 παροχή πρωινού,  
 παροχή γεύματος,  

 παροχή δείπνου ( το δείπνο κατά περίσταση) 
 ολοκληρωμένες υπηρεσίες παροχής αγαθών και υπηρεσιών 

τροφοδοσίας ( catering) για δρώμενα (events) που διοργανώνονται 
κατά περίσταση. 

 Παροχή ελαφρών εδεσμάτων (snack ή lunch-baskets) κατά περίσταση. 

Η προμήθεια θα κατακυρωθεί στον συμμετέχοντα που προσφέρει 
τη χαμηλότερη τιμή για πρωινό και γεύμα συνολικά.   

Στην προσφερόµενη τιµή συμπεριλαµβάνεται το κόστος αγοράς των 
πρώτων υλών για την παρασκευή των μερίδων σίτισης, το εργατικό κόστος 
(µισθοί και επιδόµατα προσωπικού ασφάλιση κλπ), χρηµατοοικονοµικά 



 

 

έξοδα, προβλεπόµενοι φόροι, πάγια έξοδα, νόµιµες κρατήσεις και άλλες 
σχετικές δαπάνες) που βαρύνουν τον πάροχο υπηρεσιών και θα πρέπει, ως 
εκ τούτου, να έχουν  συνυπολογιστεί στην προσφορά.  
 Το Ίδρυμα με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα έχει προϋπολογίσει ότι  
κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης προμήθειας θα απαιτηθούν 5.700 έως 
8.000 μερίδες σίτισης.   Η προσφερόμενη τιμή πρωινού δεν δύναται να 
ξεπερνά το ποσό των πέντε (5) ευρώ ανά μερίδα και του γεύματος το ποσό 
των εννέα (9) ευρώ ανά μερίδα. Στα ως άνω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο 
ΦΠΑ 

Αναπροσαρµογή της τιµής δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
της σύµβασης.  

Σε περίπτωση υποβολής ισότιμων προσφορών η ανάδειξη του 
αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή προσφοράς στην υπ’ 
αριθμ. 4  επιλογή των buffet (ελληνική βραδιά), όπως αναφέρεται στο 
παράρτημα της  παρούσας προκήρυξης και σε περίπτωση ισότιμης 
προσφοράς και σε αυτήν την περίπτωση, με κλήρωση ενώπιον του αρμόδιου 
γνωμοδοτικού οργάνου και των συμμετεχόντων. Ισότιμες θεωρούνται οι 
προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή.  

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Ιδρύματος διατηρεί το δικαίωµα να ζητά 
από τους υποψήφιους στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των 
προσφεροµένων τιµών (ιδίως όταν αυτές είναι ασυνήθιστα χαµηλές ), οι δε 
υποψήφιοι υποχρεούνται να παρέχουν τα στοιχεία αυτά και να διευκολύνουν 
κάθε σχετικό έλεγχο του Ιδρύματος.  

Επί της καθαρής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, θα παρακρατείται ποσοστό 
0,06% υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. πλέον 3% για χαρτόσημο και  20% ΟΓΑ 
χαρτοσήμου, ήτοι συνολικά  0,0622% 

Η τιμολόγηση θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε συνεδρίου και η 
εξόφληση θα γίνεται εντός 30 ημερών από την προσκόμιση στο Ίδρυμα του 
σχετικού τιμολογίου καθώς και οποιουδήποτε άλλου δικαιολογητικού 
απαιτείται και ζητηθεί από την αρμόδια για την πληρωμή υπηρεσία του 
Ιδρύματος.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του ανταλλάγματος 
είναι η έκδοση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της σύμβασης από το αρμόδιο 
όργανο του Ιδρύματος.  
 
 Άρθρο 6   Επιτροπή διαγωνισμού – Διαδικασία διενέργειας- 
αξιολόγησης 

6.1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από επιτροπή, η οποία θα προβεί 
στην αποσφράγιση, στον έλεγχο της καταλληλότητας των προσφερόντων  και 
στην  αξιολόγηση των προσφορών.  Η Επιτροπή  εισηγείται τον αποκλεισμό 
των προσφερόντων, την αποδοχή ή απόρριψη των προσφορών, την 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων , την αποδέσμευση των εγγυήσεων, την  
ματαίωση της διαδικασίας, γνωμοδοτεί για την επανάληψη τις οποιασδήποτε 
φάσης της διαδικασίας, με τροποποίηση ή μη των όρων της, την προσφυγή 
στη διαδικασία  με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση εφόσον 
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του νόμου,    καθώς και για κάθε 
άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη διαγωνιστική διαδικασία. Το Ίδρυμα δεν 
υποχρεούται σε αποζημίωση για οποιαδήποτε απόφαση λάβει σύμφωνα με 
τα προαναφερόμενα. 



 

 

 6.2. Η Επιτροπή θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην 
παρούσα Προκήρυξη. Η αποσφράγιση θα διενεργηθεί  δημόσια, παρουσία 
των συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι 
οποίοι μπορούν να λάβουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων και των 
στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς.  
 Ειδικότερα η Επιτροπή του Διαγωνισμού θα προβεί στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που 
ορίζεται στην παρούσα. Προσφορές που υποβάλλονται στο Ίδρυμα  μετά την 
λήξη υποβολής των προσφορών  δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται, ως 
εκπρόθεσμες. 

Η αποσφράγιση του φακέλου που περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά  
συμμετοχής και τις οικονομικές προσφορές  θα γίνει σε μία δημόσια 
συνεδρίαση της Επιτροπής του Διαγωνισμού στην οποία δικαιούνται να 
παραβρίσκονται οι συμμετέχοντες. Κατά την αποσφράγιση μονογράφονται  
κατά φύλλο  από όλα τα μέλη της Επιτροπής του Διαγωνισμού τα 
Δικαιολογητικά Συμμετοχής και οι Οικονομικές Προσφορές. 

6.3. Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, σε κλειστή 
συνεδρίαση της Επιτροπής του Διαγωνισμού  ακολουθεί η αξιολόγηση των 
Δικαιολογητικών συμμετοχής και των Οικονομικών Προσφορών και η 
Επιτροπή του Διαγωνισμού καταρτίζει σχετικό πρακτικό και εισηγείται προς 
την Εκτελεστική Επιτροπή του Ιδρύματος για τη λήψη απόφασης.   
 6.4. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το 
άρθρο  8 της παρούσας και το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.   
  6.5. Σημειώνεται ότι κατά την αποσφράγιση των προσφορών, αντί 
της μονογραφής που θέτει η Επιτροπή επί των προσφορών, μπορεί να γίνεται 
χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το οποίο θα αποτυπώνεται η 
ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης.  
 
  Άρθρο 7   Δικαιολογητικά κατακύρωσης 

7.1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των 
προσφορών, ο συμμετέχων στον οποίο πρόκειται να πραγματοποιηθεί η 
κατακύρωση (προσωρινός ανάδοχος) οφείλει, εντός είκοσι (20) ημερών από 
την σχετική έγγραφη ειδοποίησή του,  να προσκομίσει στο Ίδρυμα σε 
σφραγισμένο φάκελο τα παρακάτω αναφερόμενα δικαιολογητικά 
κατακύρωσης:  

α) Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης 
τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης από τα οποία να προκύπτει ότι ο συμμετέχων δεν τελεί 
πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 
έχουν  υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει 
τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 
σε εθνικές διατάξεις νόμου.  
 β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή εάν αυτό δεν είναι δυνατό, 
ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από Αρχή της χώρας καταγωγής ή 
προέλευσης του συμμετέχοντος, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου 
τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από 



 

 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 
τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, 
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 παρ.1 Ν 
4412/2016), για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό 
με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας ή δόλιας 
χρεοκοπίας ή για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του.  

Σε περίπτωση νομικών προσώπων προσκομίζεται το ποινικό μητρώο των 
νομίμων εκπροσώπων του, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 3.8.1.α). 

δ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή από το οποίο να 
προκύπτει ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τους νόμους της χώρας 
εγκαταστάσεως του. 
 ε) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια αρχή από το οποίο να 
προκύπτει ότι έχει εκπληρώσει τις φορολογικές υποχρεώσεις του όπως 
προβλέπεται από τους νόμους της χώρας εγκατάστασής του. 
          Στις περιπτώσεις κατά της οποίες δεν εκδίδονται όλα τα ανωτέρω 
έγγραφα ή πιστοποιητικά ή αυτά δεν καλύπτουν τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται ανωτέρω, δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση 
του συμμετέχοντος ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ή 
συμβολαιογράφου ή οιασδήποτε της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής 
του. Σε κράτη – μέλη όπου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση δύναται να 
αντικατασταθεί αυτή από υπεύθυνη δήλωση. Η αρμόδια αρχή ή ο 
συμβολαιογράφος εκδίδει πιστοποιητικό που βεβαιώνει τη γνησιότητα της 
ένορκης δήλωσης ή της υπεύθυνης δήλωσης. 

 7.2. Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή 
υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) 
ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Το 
Ίδρυμα μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται 
αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  
 7.3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με την προσφορά, είναι ψευδή ή 
ανακριβή, ή από αυτά που προσκομίστηκαν δεν αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού που τίθενται στην παρούσα, ο 
προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
συμμετέχοντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη βάσει τιμής χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του 
συμμετέχοντος  που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους συμμετέχοντες δεν 
υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν αποδεικνύει τη μη  συνδρομή των 
λόγων αποκλεισμού η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  
 
 7.4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο 
χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω 
δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον 
συμμετέχοντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 



 

 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά του συμμετέχοντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
συμμετέχοντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα 
έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.  
 
 7.5. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών 
ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή και τη διαβίβαση 
του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 
απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε 
για τη ματαίωση της διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την κατακυρωτική απόφαση.  
 7.6. Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των 
παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα 
έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 
 

    Άρθρο 8    Ενστάσεις 
Ένσταση κατά της παρούσας προκήρυξης υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) 

ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
            Ένσταση κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής ασκείται σε προθεσμία 
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 
            Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η 
Εκτελεστική Επιτροπή της οποίας και αποφασίζει, εντός προθεσμίας δέκα 
(10) ημερών μετά από την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 
απόρριψή της.     
     Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης απαιτείται με την κατάθεσή της, η 
καταβολή υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης με τη μορφή παραβόλου. 
            Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής αν η 
ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον όργανο.   
 Άρθρο 9   Εγγύηση  
 Ο  προσωρινός ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της 
σύμβασης  να προσκομίσει, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης ύψους χιλίων (1.000) ευρώ  με χρόνο ισχύος πλέον δύο ( 2) 
μηνών της χρονικής διάρκειας της σύμβασης  
 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, ανεξάρτητα από το όργανο που την 
εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλεται, πρέπει απαραίτητα να 
περιλαμβάνει τα ακόλουθα: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) 
την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται  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, το ποσό της 
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  η) τα στοιχεία 
της παρούσας προκήρυξης 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.   

Στην περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας η εγγύηση πρέπει να 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της 
ένωσης / κοινοπραξίας. 
 Το Ίδρυμα δύναται να επικοινωνεί με τον φορέα που φέρεται να έχει 
εκδώσει την εγγυητική επιστολή προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά 
της.  
 
Άρθρο 10. Υπογραφή Σύμβασης 

            10.1.  Ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από της 
προσκλήσεώς του να υπογράψει τη σχετική σύμβαση που θα συνταχθεί. Στην 
περίπτωση που ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση κληθεί και δεν προσέλθει να 
υπογράψει την σχετική σύμβαση ή δεν καταθέσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης και τα τυχόν λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάρτιση και 
υπογραφή της σύμβασης, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση στο 
όνομά του από κάθε γενικά δικαίωμά του απ' αυτή και επιβάλλονται και οι κυρώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 203 παρ.4 του Ν. 4412/2016. 

10.2.  Στη σύμβαση που θα υπογραφεί θα ληφθούν υπόψη οι όροι της 
παρούσας Πρόσκλησης και η προσφορά του διαγωνιζόμενου. Το κείμενο της σύμβασης 
που θα υπογραφεί κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως 
Πρόσκληση, προσφορά, απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων 
σφαλμάτων ή παραδρομών. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να εκχωρήσει σε τρίτο τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του  που απορρέουν από τη σύμβαση που θα 
υπογραφεί χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Ιδρύματος εκτός του δικαιώματος 
είσπραξης του συμβατικού τιμήματος.  
 
Άρθρο 11. Υποχρεώσεις Αναδόχου 
 

11.1. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιηθεί από τον ανάδοχο για την 
εκτέλεση της σύμβασης, θα είναι ειδικευμένο και δεν θα έχει καμία απολύτως 
σχέση ή υπηρεσιακή εξάρτηση από το Ίδρυμα, αποκλειστικός δε εργοδότης 
του θα είναι ο ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να του καταβάλει τις νόμιμες 
αποδοχές του και τις ασφαλιστικές εισφορές του στα οικεία ασφαλιστικά 
ταμεία, καθώς και να λαμβάνει με αποκλειστική του ευθύνη, όλες τις 
απαιτούμενες άδειες και όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή και νόμιμη 
απασχόλησή του.  Απαράβατος βασικός όρος   είναι  η υποχρέωση του 
Αναδόχου για    την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής  
νομοθεσίας, δηλαδή την καταβολή   των νόμιμων αποδοχών,   οι οποίες  σε  
καμία περίπτωση  δεν μπορεί   να είναι   κατώτερες    των προβλεπομένων 
από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική   νομοθεσία, την   εθνική γενική 
συλλογική σύμβαση εργασίας  ή και κάθε άλλη  κατά   νόμο ισχύουσα , την  
τήρηση του νόμιμου ωραρίου και των όρων υγιεινής των εργαζομένων την 
ασφαλιστική κάλυψη κλπ. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να  καταβάλει  τις 
αποδοχές, επιδόματα, προσαυξήσεις κλπ. που δικαιούται ο κάθε 
εργαζόμενος, σύμφωνα με την προϋπηρεσία του και την οικογενειακή του 
κατάσταση και υποχρεούται στην τήρηση των διατάξεων της κείμενης 
νομοθεσίας ως προς το νόμιμο ωράριο εργασίας, τις κοινωνικές παροχές,  
αποζημιώσεις, την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και 
ασφαλισμένου) και φόρων καθώς και στην τήρηση των όρων υγιεινής και 



 

 

ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και 
υπόχρεος για τις ανωτέρω αιτίες  έναντι των Ελληνικών Αρχών,  και το Ίδρυμα  
δεν έχει την παραμικρή ευθύνη για τα θέματα αυτά.  
Οι υπάλληλοι του Αναδόχου οφείλουν: α) να είναι ευπρεπείς και ευγενικοί στις 
σχέσεις τους με τους συνέδρους, τους επισκέπτες και το προσωπικό του 
Ιδρύματος και να φέρουν διακριτική αμφίεση ή χαρακτηριστικό και β) να έχουν 
καθαρά μαλλιά, δεμένα πίσω εφόσον είναι μακριά και να είναι καλυμμένα 
πλήρως με κάλυμμα κεφαλής (σκούφο).  
Η στολή εργασίας θα πρέπει να αφαιρείται όταν απομακρύνονται για 
διάφορους λόγους από το χώρο εργασίας τους και η καθαριότητα της στολής 
εργασίας και του σκούφου πρέπει να τηρείται με σχολαστικότητα. 
         Το Ίδρυμα  έχει το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση οποιουδήποτε 
υπαλλήλου/συνεργάτη του αναδόχου εάν κατά την απόλυτη κρίση του  
δημιουργεί προβλήματα συνεργασίας και ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβεί 
άμεσα στην αντικατάσταση αυτή.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να ορίσει υγειονομικό υπεύθυνο καθώς επίσης και 
υπεύθυνο έργου (κύριο και αναπληρωματικό), ο οποίος πρέπει αφενός να 
επιβλέπει την ορθή εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου και αφετέρου, να 
συνεργάζεται προς τούτο με την αρμόδια υπηρεσία του Ιδρύματος για την 
επίλυση τυχόν προβλημάτων που θα ανακύψουν.  
Η εξυπηρέτηση των συνέδρων  θα γίνεται με σύστημα αυτοεξυπηρέτησης 
(SELF SERVICE).  
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί απόλυτα καθαρούς και 
ευπρεπείς τους χώρους εστίασης αλλά και τους γύρω χώρους, η καθαριότητα 
των οποίων εξαρτάται από τη δραστηριότητα του εστιατορίου, και να φροντίζει 
για την αποκομιδή των αποβλήτων ( σκουπιδιών) που προέρχονται από την 
λειτουργία του. 

 Ο Ανάδοχος πρέπει με δικά του έξοδα να διαμορφώσει τους χώρους 
παρασκευής και παράθεσης των εδεσμάτων , ώστε αυτοί να τηρούν πλήρως 
το σύνολο των αγορανομικών και για την ασφάλεια τροφίμων διατάξεων της 
Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και να διαθέτει όλα τα σκεύη παρασκευής 
και διανομής του φαγητού, τα οποία θα εναρμονίζονται με τις διατάξεις του 
Κώδικα τροφίμων και ποτών.  

Το ηλεκτρικό ρεύμα και νερό που θα καταναλωθεί, θα επιβαρύνουν τον 
ανάδοχο. Για το ηλεκτρικό ρεύμα και νερό θα εγκατασταθούν ενδιάμεσοι 
μετρητές και ο ανάδοχος θα πληρώνει τις ενδείξεις στο μέσο όρο των τιμών 
που θα αναγράφονται στον οικείο λογαριασμό της ΔΕΗ ή της Υπηρεσίας 
Ύδρευσης, όταν οι λογαριασμοί έχουν κλιμακωτή χρέωση ανάλογα με την 
κατανάλωση. 
Οι απαιτούμενες από τις αρμόδιες Υπηρεσίες άδειες εγκατάστασης και 
λειτουργίας, οι οποίες θα διασφαλίζουν τη νόμιμη χρήση των χώρων 
εστίασης, τηρουμένων όλων των σχετικών διατάξεων για τη νόμιμη λειτουργία 
του (αγορανομικών, υγειονομικών κ.λπ.), θα εκδοθούν από τον ανάδοχο με 
δική του αποκλειστικά μέριμνα, ευθύνη και δαπάνη. Για την έκδοση των 
παραπάνω αδειών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, ουδεμία ευθύνη φέρει το 
Ίδρυμα. 
O Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις του 
τεχνικού ασφαλείας του Ιδρύματος, υπεύθυνου για την ασφαλή λειτουργία των 
εγκαταστάσεών του. Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ή 



 

 

επιβολής κυρώσεων από τις υγειονομικές αρχές, το Ίδρυμα μπορεί να λύσει 
μονομερώς τη σύμβαση κηρύσσοντας συγχρόνως  έκπτωτο τον Ανάδοχο. 
Το Ίδρυμα δεν υποχρεούται να προβεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης σε 
οποιαδήποτε δαπάνη, ακόμα και αν αυτή είναι αναγκαία για την λειτουργία 
του εστιατορίου, ούτε ευθύνεται για την πραγματική και νομική κατάσταση 
αυτού απέναντι στον ανάδοχο, ο οποίος δεν θα μπορεί για τον λόγο αυτό να 
καταγγείλει την σύμβαση. 
Όσο διαρκεί η σύμβαση το Ίδρυμα δεν έχει υποχρέωση να κάνει καμία 
επισκευή, επιδιόρθωση κ.λπ. στους χώρου εστίασης. Αντίθετα ο Ανάδοχος 
έχει υποχρέωση να φροντίζει για την καλή συντήρησή των, την επιδιόρθωση 
και επισκευή κάθε βλάβης ή φθοράς, από οποιαδήποτε αιτία, ακόμη και λόγω 
τυχαίων γεγονότων με την υπόδειξη και έγκριση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
του Ιδρύματος, με δικά του έξοδα και χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης. 
 
Ο χώρος παρασκευής των εδεσμάτων και ο εν γένει εξοπλισμός του θα 
διατίθεται στον Ανάδοχο προς ίδια χρήση, αρκεί αυτή να μην είναι εις βάρος 
της εξυπηρέτησης των συνεδρίων και των συμφερόντων του Ιδρύματος. 
Μετά την λήξη της σύμβασης, όποια προσθήκη ή βελτίωση του   τεχνολογικού 
εξοπλισμού που είναι ενσωματωμένος στον χώρο γίνει από τον ανάδοχο, 
κατά την διάρκεια της σύμβασης, παραμένει στην κυριότητα του Ιδρύματος και 
επ' ωφελεία του μετά τη λύση ή λήξη της σύμβασης και ο Ανάδοχος δεν 
δικαιούται καμία απολύτως αποζημίωση. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της 
αρμόδιας υπηρεσίας του Ιδρύματος και τις αποφάσεις της Εκτελεστικής 
Επιτροπής για την τήρηση των όρων της προκήρυξης - σύμβασης. Εάν, σε 
περίπτωση ελέγχου - επιθεώρησης από την Εκτελεστική Επιτροπή, 
διαπιστωθεί απόκλιση από τους όρους που αναφέρονται στη προκήρυξη - 
σύμβαση και τις αποφάσεις της,  καταρχάς θα προβεί σε έγγραφες συστάσεις 
και υποδείξεις. Σε περίπτωση μετά την πάροδο εύλογου χρονικού 
διαστήματος, και πάντως όχι μεγαλύτερου των 20 ημερών, διαπίστωσης μη 
συμμόρφωσης του ανάδοχου στις παραπάνω συστάσεις και υποδείξεις, το 
Ίδρυμα μπορεί να καταγγείλει την  σύμβαση, κηρύσσοντας συγχρόνως  
έκπτωτο τον Ανάδοχο. 
          11.2. Ο ανάδοχος ευθύνεται απολύτως εφόσον αποδειχθεί, για κάθε ζημιά ή 
βλάβη ή απώλεια που θα μπορούσε να συμβεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης σε 
πράγματα, εγκαταστάσεις κ.λ.π. που ανήκουν είτε στο Ίδρυμα, είτε στους υπαλλήλους 
της, είτε σε οποιονδήποτε τρίτο. Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αστικώς 
και ποινικώς για οποιοδήποτε ατύχημα, τραυματισμό ή ζημία του προσωπικού που 
τυχόν θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της σύμβασης καθώς επίσης και για το 
προσωπικό του Ιδρύματος ή οποιονδήποτε τρίτο. Υποχρεούται επίσης στην πλήρη και 
έγκαιρη αποκατάσταση των ως άνω ζημιών ούτως ώστε το Ίδρυμα να μην υφίσταται 
καμία ενόχληση από οποιονδήποτε, ευθυνόμενου αποκλειστικά και μόνο του αναδόχου. 
Σε περίπτωση εγέρσεως αγωγής από οποιονδήποτε τρίτο κατά του Ιδρύματος που 
επιδιώκει αποζημίωση η ευθύνη του που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με την εκτέλεση της 
σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται αμέσως μόλις προσκληθεί από το Ίδρυμα, να 
προσέλθει, να αναλάβει τον δικαστικό αγώνα και να συμμετέχει στη δίκη σε κάθε 
περίπτωση προς υποστήριξη του Ιδρύματος καταβάλλοντας στο Ίδρυμα ό,τι τυχόν ήθελε 
υποχρεωθεί το Ίδρυμα να καταβάλει προς τον ενάγοντα τρίτο. Σε περίπτωση έκδοσης 
απόφασης προσωρινώς εκτελεστής, ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει αμέσως το 
ποσό που θα επιδικασθεί ή να παράσχει εγγύηση προς αποφυγή εκτέλεσης της 
απόφασης κατά του Ιδρύματος. 



 

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως την Αναθέτουσα Αρχή για 
κάθε συμβάν που πιθανόν να παραβλάπτει τα συμφέροντά της. 
           11.3.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί νομίμως εμπροθέσμως και 
προσηκόντως όλες τις υποχρεώσεις που θα αναλάβει με τη σχετική σύμβαση 
που θα υπογραφεί. Σε περίπτωση  εκπρόθεσμης παροχής των υπηρεσιών 
του αναδόχου επιβάλλονται σ’ αυτόν οι ποινικές ρήτρες που προβλέπονται 
στο άρθρο 218 του Ν. 4412/2016. Επίσης το Ίδρυμα δικαιούται να κηρύξει τον 
ανάδοχο έκπτωτο και να επιβάλλει σ’ αυτόν τις κυρώσεις που προβλέπονται 
στο άρθρο 203 παρ.4 του Ν. 4412/2016 και διατηρεί επίσης το δικαίωμα να 
επιδιώξει και την αποκατάσταση κάθε θετικής ή/και αποθετικής ζημίας που 
τυχόν θα έχει υποστεί εξαιτίας της μη εμπρόθεσμης, ή μη προσήκουσας 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Αναδόχου. 
 12.4.  Το Ίδρυμα μπορεί να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύμβαση 
προμήθειας και  χωρίς υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε αποζημίωσης στον 
ανάδοχο εφόσον:  α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα 
απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, β) ο Ανάδοχος, κατά τον 
χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αποτελούν λόγους αποκλεισμού και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 
αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, γ) η σύμβαση δεν 
έπρεπε να ανατεθεί στον Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η 
οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο 
πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.   

 Κάθε διαφορά μεταξύ των μερών, θα καταβάλλεται πρώτα 
προσπάθεια να λυθεί με φιλικό διακανονισμό. Σε περίπτωση αποτυχίας της 
προσπάθειας επίλυσης της διαφοράς με φιλικό διακανονισμό, αποκλειστικά 
αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας,  εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι 
πάντοτε το Ελληνικό. 
 

                                      ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                 ΝΙΚΟΣ ΦΙΝΤΙΚΑΚΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α –ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
Α. Σε περίπτωση ΑΕ 
i) Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, θεωρημένο από 
αρμόδια αρχή.  
ii) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής στο οποίο θα αναφέρονται  όλες οι 
τροποποιήσεις του καταστατικού, εκδόσεως το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
iii) Τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δημοσιευθεί το καταστατικό σύστασης και οι 
τυχόν τροποποιήσεις του, άλλως όλα τα  έγγραφα από τα οποία 
αποδεικνύεται ότι το καταστατικό σύστασης και  οι τυχόν τροποποιήσεις του 
έχουν δημοσιευθεί  στο αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ. 
iv) Την απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου περί συγκρότησής του σε 
σώμα και την παροχή εξουσιοδοτήσεων στα μέλη του, όπως αυτή έχει 
δημοσιευθεί νόμιμα.     
Β. Σε περίπτωση ΕΠΕ 
i) Το κωδικοποιημένο καταστατικό  της εταιρείας, όπως ισχύει, θεωρημένο 
από αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει κωδικοποίηση,  το 
καταστατικό σύστασης  με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και τα 
σχετικά ΦΕΚ που έχουν δημοσιευθεί, άλλως όλα τα έγγραφα από τα οποία 
αποδεικνύεται ότι οι τροποποιήσεις έχουν δημοσιευθεί  στο αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ. 
ii) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής στο οποίο θα αναφέρονται  όλες οι 
τροποποιήσεις του καταστατικού, εκδόσεως το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Γ. Σε περίπτωση ΙΚΕ 
i) Το κωδικοποιημένο καταστατικό  της εταιρείας, όπως ισχύει, θεωρημένο 
από αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει κωδικοποίηση,  το 
καταστατικό σύστασης  με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις του, καθώς και όλα 
τα έγγραφα από τα οποία αποδεικνύεται ότι οι τροποποιήσεις έχουν 
δημοσιευθεί  στο αρμόδιο Γ.Ε.ΜΗ. 
ii) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής όπου θα εμφαίνονται όλες οι καταστατικές 
τροποποιήσεις το οποίο θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Δ. Σε περίπτωση Προσωπικών Εταιρειών (ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες) 
i) Το καταστατικό της εταιρείας, όπως ισχύει, με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις 
του, θεωρημένα από την αρμόδια αρχή. 
ii) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής στο οποίο θα αναφέρονται  όλες οι 
τροποποιήσεις του καταστατικού, εκδόσεως το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
Ε. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου το ισχύον 
καταστατικό του. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Ι. ΠΡΩΙΝΟ 
Διάφορα είδη ψωμιού, ψωμί του τοστ, κέικ, γάλα, δημητριακά, καφές φίλτρου, 
τσάι, βούτυρο, μέλι, μαρμελάδα, χυμός πορτοκαλιού, τυρί, ζαμπόν, βραστά 
αυγά, γιαούρτι, λαχανικά, φρούτα εποχής  
ΙΙ. ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ   
1. Σαλάτα αγγούρι – τομάτα, τυρί φέτα, κοκκινιστό μοσχαρίσιο κρέας με 

ζυμαρικά, ποικιλία ψωμιών, φρούτα εποχής 
2. Πράσινη σαλάτα, παραδοσιακό κίτρινο τυρί, παστίτσιο ή μουσακάς, 

ποικιλία ψωμιών, επιδόρπιο 
3. Σαλάτα αγγούρι -  τομάτα, τυρί φέτα, κοτόπουλο σχάρας με φρέσκιες 

πατάτες, ποικιλία ψωμιών, φρούτα εποχής 
4. Βραστά χόρτα και παντζάρια με σκορδαλιά, ψάρι a la σπετσιώτα 

(παραδοσιακά πιάτα), ποικιλία ψωμιών, φρούτα εποχής, παγωτό 
5. Πράσινη σαλάτα, παραδοσιακό κίτρινο τυρί, burgers στη σχάρα με 

βραστές πατάτες σε κρέμα γάλακτος, ποικιλία ψωμιών, φρούτα εποχής 
6. Σαλάτα αγγούρι – τομάτα, τυρί φέτα, φρέσκα φασόλια με σάλτσα τομάτας 

και πατάτες, ποικιλία ψωμιών, επιδόρπιο  
7. Πράσινη σαλάτα, παραδοσιακό κίτρινο τυρί, χοιρινό λεμονάτο με ρύζι, 

ποικιλία ψωμιών, παγωτό 
8. Σαλάτα αγγούρι – τομάτα, παραδοσιακό κίτρινο τυρί, μύδια με ρύζι και 

σάλτσα τομάτας, ποικιλία ψωμιών, φρούτα εποχής  
9. Πράσινη σαλάτα, τυρί φέτα, σπανακόρυζο με σάλτσα τομάτας, ποικιλία 

ψωμιών, φρούτα εποχής  
10. Πράσινη σαλάτα, παραδοσιακό κίτρινο τυρί, χταπόδι με σάλτσα τομάτας 

και ζυμαρικά, ποικιλία ψωμιών, παγωτό  
11. Σαλάτα αγγούρι – τομάτα, τυρί φέτα, μπάμιες με σάλτσα τομάτας, ποικιλία 

ψωμιών, επιδόρπιο  
12. Σαλάτα αγγούρι – τομάτα, παραδοσιακό κίτρινο τυρί, σουφλέ κοτόπουλο 

με τέσσερα τυριά, ποικιλία ψωμιών, φρούτα εποχής 
13. Πράσινη σαλάτα, τυρί φέτα, τομάτες και πιπεριές γεμιστές, ποικιλία 

ψωμιών, φρούτα εποχής  
14. Πατατοσαλάτα, ζυμαρικά με σάλτσα bolognaise, ποικιλία ψωμιών, φρούτα 

εποχής 
15. Βραστά χόρτα, ψάρι στη σχάρα, ποικιλία ψωμιών, φρούτα εποχής, 

παγωτό 
16. Σαλάτα αγγούρι – τομάτα, τυρί φέτα, φρέσκα λαχανικά με σάλτσα τομάτας 

(πατάτες, κολοκύθια, μελιτζάνες, πράσινη πιπεριά, σκόρδο και κρεμμύδι), 
ποικιλία ψωμιών, επιδόρπιο  

17. Σαλάτα εποχής, πίτσα, ποικιλία ψωμιών, επιδόρπιο ή φρούτα εποχής 
18. Σαλάτα αγγούρι – τομάτα, μπριζόλα στο φούρνο, ποικιλία ψωμιών, 

φρούτα εποχής 
19. Ανάμεικτη σαλάτα, γαρίδες με ρύζι και σάλτσα τομάτας, ποικιλία ψωμιών, 

επιδόρπιο ή φρούτα εποχής  
20. Ανάμεικτη σαλάτα, παραδοσιακό κίτρινο τυρί, γεμιστά κολοκύθια με 

φρέσκια τομάτα – τυρί – μοσχαρίσιο κρέας – κρέμα γάλακτος, ποικιλία 
ψωμιών, επιδόρπιο ή φρούτα εποχής 

21. Ανάμεικτη σαλάτα, τυρί φέτα, αγκινάρες a la polita με πατάτες και καρότα 
με άσπρη σάλτσα, ποικιλία ψωμιών, επιδόρπιο ή φρούτα εποχής  



 

 

 
ΙΙΙ. ΒΡΑΔΥΝΟ  (κατά περίπτωση)  
Ίδιο με το μεσημεριανό 
IV. Επίσης εφόσον ζητηθεί πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στα ανωτέρω 
προβλεπόμενα είδη και  τυχόν επιπλέον είδη,  κατάλληλα για χορτοφάγους 
και άτομα με προβλήματα υγείας (διαβητικούς κλπ)  
 
 

                                        BUFFET  
 

 Χωριάτικη σαλάτα, ρυζοσαλάτα,  
ψητό χοιρινό με  πατάτες και σως μουστάρδα, κοτόπουλο αλά κρεμ, 
ποτά (τοπικός οίνος), αναψυκτικά, γλυκό. 
 
 

  Σαλάτα ανάμεικτη, χωριάτικη σαλάτα, τονοσαλάτα,   
παστίτσιο, κεφτεδάκια, μπριζολάκια με πατάτες στο φούρνο, 
αναψυκτικά, ποτά (τοπικός οίνος), γλυκό. 

 

  Σαλάτα, καλαμάκι (ντοματίνι, αγγούρι, έμενταλ,  ελιά), πατατοκροκέτες, 
σπανακόπιττα σπιτική, τυροκροκέτες, ρολάκια με μελιτζάνα και τυρί, 
λουκάνικο μπέικον, κεφτεδάκια, κοτόπουλο μουστάρδα, λεμονάτο 
χοιρινό ή κοτόπουλο φούρνου,  
ποτά(τοπικός οίνος), αναψυκτικά, γλυκό. 

 

 «Ελληνική Βραδιά» 

Σουβλάκια (καλαμάκια κοτόπουλο ή χοιρινό) με πίτες, τζατζίκι,  
Δύο ειδών σαλάτες   

Πίτσα και spring rolls για όσους επιλέγουν δίαιτα χορτοφάγου ή 

εναλλακτικά μπορεί αυτό το πιάτο να αντικατασταθεί 
με τυροπιτάκια, σπανακοπιτάκια κλπ ομοειδή. 
Ποτά (τοπικός οίνος), αναψυκτικά, γλυκό 

 
ΕΛΑΦΡΑ ΕΔΕΣΜΑΤΑ (snack ή lunch-baskets κατά περίσταση) 

 Νερό ή χυμό, σάντουϊτς με ζαμπόν-τυρί, φρούτο, γιαούρτι 

           Νερό ή χυμό, σάντουϊτς με ζαμπόν-τυρί, φρούτο, κράκ 


