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Χορήγηση πρωινού γεύματος σε μαθητές της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

που φοιτούν σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου 

για τη σχολική χρονιά 2020-2021 

CPV: 55523100-3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Η παρούσα μελέτη αφορά στη χορήγηση πρωινού γεύματος σε 335 περίπου 

μαθητές που φοιτούν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης (νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων) του 

Δήμου Ηρακλείου, οι οποίοι βάσει διαπιστωμένων αναγκών υποσιτίζονται λόγω 

κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων των οικογενειών τους, με αποτέλεσμα οι 

γονείς να αδυνατούν να παρέχουν καθημερινά το απαραίτητο αυτό γεύμα στα 

παιδιά τους. 

Το γεύμα θα χορηγείται από τον ανάδοχο με δική του ευθύνη και ευθύνη των 

γονέων των μαθητών, οι οποίοι θα προσέρχονται καθημερινά, κατά τις 

εργάσιμες για τα σχολεία ημέρες, ώρα 07.00 έως και 10.00 π.μ. (με δική τους 

ευθύνη) στα καταστήματα του αναδόχου, που θα πρέπει να διαθέτει στην πόλη 

του Ηρακλείου, με κουπόνι βάσει του οποίου θα παρέχει η υπηρεσία. Τα 

κουπόνια, που θα φέρουν το λογότυπο του Δήμου Ηρακλείου και στα οποία θα 

αναγράφεται η παρεχόμενη υπηρεσία, θα εκτυπώνονται με ευθύνη του 

αναδόχου, θα παραδίδονται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Καινοτόμων 

Δράσεων Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των δύο Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής 

Ανάπτυξης, που έχει και την αρμοδιότητα σχεδιασμού, συντονισμού και 

υλοποίησης του προγράμματος χορήγησης πρωινού σε μαθητές.  
 

Με ευθύνη του ως άνω τμήματος θα κατανέμονται στις Κοινωνικές Υπηρεσίες 

των ΚΕ.ΚΟΙ.Φ. - Α.Π.Η. και του Κέντρου Κοινότητας με βάση τον αριθμό των 

ωφελούμενων που έχουν καταγραφεί στην κάθε υπηρεσία και τον αριθμό των 

ημερών (ανά μήνα) προκειμένου στη συνέχεια, αφού σφραγιστούν και 
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υπογραφούν από τον αρμόδιο Κοινωνικό Λειτουργό του κάθε κέντρου, να 

παραδίδονται στους ωφελούμενούς τους - αποδέκτες της υπηρεσίας. 

Η παράδοση των κουπονιών στους ωφελούμενους θα γίνεται περίπου ανά μήνα 

οπότε θα παραδίδονται τα στελέχη με τον αριθμό των κουπονιών που αναλογεί 

στο γονέα – κηδεμόνα του κάθε μαθητή. Κατά την παράδοση των κουπονιών, ο 

δικαιούχος – γονέας/κηδεμόνας του μαθητή θα υπογράφει για την παραλαβή 

των στελεχών σε συγκεντρωτική κατάσταση – πίνακα όπου θα αναγράφονται τα 

στοιχεία των ωφελούμενων του κάθε ΚΕ.ΚΟΙ.Φ. - Α.Π.Η. ή και του Κέντρου 

Κοινότητας, που θα τηρείται από τον Κοινωνικό Λειτουργό στο αρχείο της 

αρμόδιας Κοινωνικής Υπηρεσίας. 
 

Η χορήγηση του γεύματος θα περιλαμβάνει: 

A) Μπουκάλι φυσικού επιτραπέζιου νερού 500 ml, σφραγισμένο, που θα 

έχει άδεια κυκλοφορίας και στη συσκευασία του οποίου θα αναγράφεται η 

ημερομηνία εμφιάλωσης και η ημερομηνία ανάλωσης. 

Β) Σάντουιτς από φρέσκο ψωμί τύπου μπαγκέτα λευκή με δύο φέτες κίτρινου 

τυριού τύπου ένταμ (edam), μια φέτα γαλοπούλας βραστής άριστης 

ποιότητας και δύο φέτες ντομάτα, το οποίο θα στεγανοποιείται σε 

συσκευασία μεμβράνης κατάλληλη για τρόφιμα. 

 

ή εναλλάξ ανά ημέρα 

 

Τυρόπιτα σε ατομική μερίδα των 200 γραμμαρίων με ζύμη σφολιάτας και 

γέμιση από λευκό τυρί ελληνικής προέλευσης άριστης ποιότητας, της οποίας 

το βάρος θα αποτελεί το 40% του συνολικού βάρους του προϊόντος. Το 

προϊόν θα παραδίδεται συσκευασμένο σε χάρτινο σακουλάκι (μιας χρήσης) 

κατάλληλο για τρόφιμα. 

 

ή εναλλάξ ανά ημέρα 

 

Κουλούρι σοκολάτας, Αρτοπαρασκεύασμα με κομμάτια / σταγόνες 

μαύρης σοκολάτας, σε ατομική μερίδα των 130 γραμμαρίων (κατ’ ελάχιστο). 

Το προϊόν θα παραδίδεται συσκευασμένο σε χάρτινο σακουλάκι (μιας 

χρήσης) κατάλληλο για τρόφιμα. 
 

Τα προϊόντα που θα διατίθενται (σάντουιτς, τυρόπιτα, κουλούρι) θα πρέπει 

να παρασκευάζονται σε εργαστήριο / χώρο παρασκευής του αναδόχου ή σε 

ανάλογο χώρο εντός των καταστημάτων που εκείνος διαθέτει. Ο χώρος θα 

πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας σε ισχύ και να πληροί 

τις απαιτούμενες προδιαγραφές υγειονομικού ενδιαφέροντος, βάσει 



          

          

νομοθεσίας. Τα προϊόντα θα πρέπει να παρασκευάζονται σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία. 

Ως προς τα προϊόντα υπάρχουν οι κάτωθι γενικές απαιτήσεις:  

Όλα τα υπό προμήθεια είδη πρέπει να είναι Α΄ ποιότητας, προϊόντα 

εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης, με τις ανάλογες πιστοποιήσεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και 

Ποτών και Αντικειμένων κοινής χρήσεως, καθώς και τις Υγειονομικές και 

Κτηνιατρικές διατάξεις, αποκλειόμενης απολύτως της προμήθειας κατώτερης 

ποιότητας.  
 

Η μεταφορά των προϊόντων πρέπει να πληροί τους όρους του «Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών» και τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις. Η συσκευασία 

των υπό προμήθεια ειδών πρέπει να είναι κατάλληλη για τρόφιμα σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία έτσι ώστε η ποιότητά τους να παραμένει αναλλοίωτη.  

Η συσκευασία να είναι αεροστεγής, όπου απαιτείται.  
 

Επιπρόσθετα, τα τρόφιμα δε θα περιέχουν πρόσθετα συστατικά που 

χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία. Όσοι δε, 

προετοιμάζουν και παρέχουν το πρωινό γεύμα στους δικαιούχους, θα πρέπει να 

διαθέτουν πιστοποιητικό υγείας. 
 

Ως προς τη διαδικασία, όπως παραπάνω αναφέρεται, καθημερινά με την 

παροχή του γεύματος θα παραδίδεται από τον αποδέκτη της υπηρεσίας στον 

ανάδοχο, κουπόνι που θα αφορά στο παραπάνω γεύμα (1 κουπόνι ανά ημέρα). 

Τα κουπόνια αυτά, τα οποία ο ανάδοχος θα συγκεντρώνει και θα πιστοποιούν 

την παροχή της υπηρεσίας, θα προσκομίζει με το Τιμολόγιο Παροχής 

Υπηρεσιών το οποίο θα εκδίδεται και θα αφορά στην υπηρεσία που 

παρασχέθηκε, στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.  
 

Στην περίπτωση αδιάθετων γευμάτων (από το σύνολο των προβλεπόμενων ανά 

ημέρα) λόγω της μη προσέλευσης των δικαιούχων μαθητών ως και 10.00 π.μ., 

θα πρέπει ο ανάδοχος με δική του ευθύνη να ενημερώνει ως και τις 10.30 π.μ. 

το αργότερο, την αρμόδια υπηρεσία ή /& δομή που θα ορίζεται για την 

παραλαβή των αδιάθετων πρωινών σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.  
 

Εν συνεχεία και το αργότερο ως και τις 11.30 π.μ., ο ανάδοχος με δική του 

ευθύνη θα μεταφέρει και θα παραδίδει το σύνολο των αδιάθετων γευμάτων σε 

συγκεκριμένη κοινωνική υπηρεσία ή/& δομή του Δήμου Ηρακλείου που θα 

του υποδεικνύεται (π.χ. Κέντρο Αστέγων) ώστε στη συνέχεια να διατίθενται αυτά 

σε ενδεείς πολίτες, ωφελούμενους των Κοινωνικών υπηρεσιών & δομών αυτών. 



          

          

Για την παράδοση – παραλαβή των αδιάθετων γευμάτων, ως αποδεικτικό θα 

υπογράφεται πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, το οποίο θα αποτελεί 

επίσης (μαζί με τα κουπόνια) συνοδευτικό του Τιμολογίου - Απόδειξης που ο 

ανάδοχος θα εκδίδει.  
 

Αναγκαίο κρίνεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των οικογενειών, ο ανάδοχος 

να διαθέτει ένα τουλάχιστον κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με 

δραστηριότητα συναφή στο αντικείμενο της περιγραφόμενης παροχής 

υπηρεσίας, το οποίο να διαθέτει την κατά νόμο άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, 

ανά δημοτική κοινότητα (1η, 2η, 3η, 4η και Νέας Αλικαρνασσού). Σε 

περίπτωση που δε διαθέτει κατάστημα εντός των ορίων μιας (1) εκ των πέντε (5) 

παραπάνω αναφερόμενων κοινοτήτων, θα πρέπει να διαθέτει οπωσδήποτε  

κατάστημα εντός των ορίων όμορης κοινότητας και σε θέση πλησίον των ορίων 

της κοινότητας όπου δε διαθέτει. Εναλλακτικά, στην περίπτωση που ο ανάδοχος 

δε διαθέτει κατάστημα σε κάποιες από τις ανωτέρω δημοτικές κοινότητες, 

μπορεί να συνεργαστεί με κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με 

δραστηριότητα συναφή στο αντικείμενο της περιγραφόμενης παροχής 

υπηρεσίας, το οποίο να διαθέτει την κατά νόμο άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, 

μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η διάθεση του γεύματος στους δικαιούχους 

μαθητές.  

Οι διευθύνσεις των καταστημάτων του αναδόχου, τόσο των χώρων διάθεσης όσο 

και των εργαστηρίων χώρων παρασκευής των προϊόντων, θα πρέπει να 

αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική περιγραφή της προσφοράς του αναδόχου. 
 

Ο ανάδοχος (και οι εργαζόμενοι σε αυτόν) υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες 

εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας ως προς την ταυτότητα των δικαιούχων και 

να είναι διακριτικός σε κάθε συναλλαγή με αυτούς κατά την παράδοση / 

παραλαβή των γευμάτων. Θα πρέπει δε, να μεριμνά για την τήρηση του Γενικού 

Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου (για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 

κυκλοφορία των δεδομένων αυτών). 

                        ΣΥΝΤΑΞΗ 

 

ΔΑΤΣΕΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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Χορήγηση πρωινού γεύματος σε μαθητές 

της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης που φοιτούν σε σχολεία του 

Δήμου Ηρακλείου για τη σχολική χρονιά 

2020-2021 

CPV: 55523100-3 
 

 
 
 
 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

A/A ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  CPV  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΕΥΜΑΤΩΝ  
/ ΗΜΕΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΕΥΜΑΤΩΝ 

(για 179 

ημέρες)  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ € 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΕ € 

1 

Χορήγηση πρωινού γεύματος  
(1 σάντουιτς ή τυρόπιτα ή 

κουλούρι σοκολάτας,                                                     
1 μπουκάλι νερό 500 ml   

& κουπόνι),  για τα έτη 2020-
2021 

55523100-3 335 
 

59.965,00  
1,00 59.965,00 € 

Σύνολο καθαρής αξίας     59.965,00 € 

ΦΠΑ 24%     14.391,60 € 

Γενικό σύνολο δαπάνης     74.356,60 € 

 

Η δαπάνη συνολικού ποσού έως 74.356,60 € (εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια 

πενήντα έξι  ευρώ και εξήντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (59.965,00 

€+14.391,60 €) θα βαρύνει τον Κ.Α. εξόδων 15-6142.004 με τίτλο «Χορήγηση πρωινού 

γεύματος σε μαθητές σχολείων του Δήμου Ηρακλείου».  

Από το παραπάνω ποσό, 31.155,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (25.125,00€ 

+6.030,00€) θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους 2020 για 75 ημέρες και 

ποσό ύψους 43.201,60€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α (34.840,00€ +8.361,60€) θα 

βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2021 για 104 ημέρες, για το οποία θα 

υπάρξει σχετική πρόβλεψη.   

                        ΣΥΝΤΑΞΗ 

 

ΔΑΤΣΕΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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Χορήγηση πρωινού γεύματος σε μαθητές της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 

φοιτούν σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου για τη σχολική 

χρονιά 2020-2021 

CPV: 55523100-3 

 
 
 
 

 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Άρθρο 1ο  – Αντικείμενο  

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι η χορήγηση πρωινού γεύματος (CPV: 55523100-3) σε 335 περίπου 

μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν σε Νηπιαγωγεία, 

Δημοτικά σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια της περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου Ηρακλείου, οι 

οποίοι υποσιτίζονται λόγω των σοβαρών κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων που οι οικογένειές 

τους αντιμετωπίζουν και ως εκ τούτου οι γονείς αδυνατούν να παρέχουν το απαραίτητο αυτό γεύμα 

στα παιδιά τους, γεύμα απαραίτητο για την ανάπτυξή τους. 

Άρθρο 2ο – Ισχύουσες διατάξεις 

Α. Τις διατάξεις: 

• Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει .  

• Της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 

22 του Ν. 3536/2007 

• Της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006,  όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 

του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του 

Ν. 4412/2016. 

• Του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010)  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

• Τις διατάξεις του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'), Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»  

Β. Τις αποφάσεις: 

• Την υπ’ αριθμ. 85250/03.09.2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων του Δ. 

Ηρακλείου και εξουσιοδότηση υπογραφής 

• Την υπ’ αριθμ. 86247/04.09.2019 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχου ως  Διατάκτη 
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H διενέργεια της χορήγησης πρωινού γεύματος για διάστημα περίπου εκατό εβδομήντα εννέα   

(179) ημερών και συγκεκριμένα με έναρξη τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 και λήξη την Τρίτη 15 

Ιουνίου 2021 του σχολικού έτους 2020 – 2021 (με δυνατότητα τροποποίησης των αναφερόμενων 

ημερομηνιών και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, 

Έρευνας & Θρησκευμάτων για την έναρξη και λήξη της σχολικής χρονιάς 2020 – 2021) σε 

τριακόσιους τριάντα πέντε (335) περίπου μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

που φοιτούν σε σχολεία του Δήμου Ηρακλείου, οι οικογένειες των οποίων αδυνατούν λόγω 

σοβαρών κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων να ανταπεξέλθουν στην παροχή πρωινού γεύματος 

στα παιδιά τους με αποτέλεσμα εκείνα να υποσιτίζονται. 

Τη δαπάνη συνολικού ποσού 74.356,60 € (εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πενήντα έξι ευρώ 

και εξήντα λεπτά) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (59.965,00 € + 14.391,60 €) που θα βαρύνει 

τον Κ.Α. εξόδων 15-6142.004 με τίτλο «Χορήγηση πρωινού γεύματος σε μαθητές των σχολείων του 

Δήμου Ηρακλείου» του προϋπολογισμού του Δήμου.  

 

Άρθρο 3 ο: Τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας 

Η εκτέλεση της Υπηρεσίας  θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 

 

Άρθρο 4ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής – Φάκελος Προσφοράς  

Για την αξιολόγηση των προσφορών οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω 

στοιχεία:  

i. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης 

στην οποία θα δηλώνουν ότι: 

- Είναι ενήμεροι φορολογικά και ασφαλιστικά. 

- Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επαγγελματικό Επιμελητήριο σε σχετικό με το αντικείμενο της 

υπηρεσίας κωδικό επαγγέλματος. 

- Δεν έχουν συμμετέχει σε εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά 

εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, σε νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή  χρηματοδότηση της τρομοκρατίας όπως αυτά 

ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 



          

27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 

101 της 15.4.2011, σ. 1),  2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

4198 αντίστοιχα.  

- Δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας. 

- Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του 

ενδεικτικού προϋπολογισμού της υπηρεσίας και συμφωνούν με αυτούς. 

- Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 

πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 

δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και 

ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

ii) Τεχνική προσφορά, σύμφωνα με την μελέτη, στην οποία υποχρεωτικά θα αναφέρονται οι 

διευθύνσεις των καταστημάτων - σημείων διανομής και χώρων παρασκευής και θα 

επισυνάπτονται αντίγραφα των αδειών λειτουργίας τους. 

iii) Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης το παρεχόμενο 

«Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς». 

 

Άρθρο 5ο: Δικαιολογητικά ανάθεσης  

Η ανάθεση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου αφού ο ανάδοχος προσκομίσει τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την 

ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών. 

Υπόχρεοι για την υποβολή είναι: 

α) Τα φυσικά πρόσωπα 

β) Οι ομόρρυθμοι εταίροι και οι διαχειριστές για Ο.Ε. και Ε.Ε. 

γ) Οι διαχειριστές για Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. 



          

δ) Ο Διευθύνων Σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για Α.Ε. 

2) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα που θα έχουν εκδοθεί το πολύ 1 μήνα πριν από την 

ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών 

3) Πιστοποιητικό Επιμελητήριου στο οποίο να αναγράφονται οι Κωδικοί Άσκησης Δραστηριότητας από 

τους οποίους θα προκύπτει η συνάφεια με το αντικείμενο της σύμβασης και θα έχει εκδοθεί το πολύ 

1 μήνα πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών   

4) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος 

του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του 

πιστοποιητικού που προβλέπεται στην ανωτέρω περίπτωση, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη 

δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την 

έκδοση του πιστοποιητικού, στην οποία θα δηλώνεται ότι «Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του 

οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 

που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως 

εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 

από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 

που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες 

ελέγχους.» 

5) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης 

και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι 

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία 

κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 

κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 

του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
 

 

 

 



          

Άρθρο 6ο: Σύμβαση 

Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογραφεί θα είναι: 

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η συγγραφή υποχρεώσεων, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο 

ενδεικτικός προϋπολογισμός και η προσφορά του αναδόχου. Μετά την ανακοίνωση της ανάθεσης η 

Υπηρεσία θα καταρτίσει τη σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.  
 

 

Άρθρο 7ο: Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την καλή εκτέλεση της προμήθειας ο ανάδοχος θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης  υπηρεσίας  ποσού ίσου με το  5% της συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α σύμφωνα με το 

άρθρο 72 του Ν.4412/2016 με χρόνο ισχύος 2 μήνες μετά τη λήξη της υπογραφή της σύμβασης και 

θα επιστραφεί μετά την  πάροδο του χρόνου εγγύησης των όρων της σύμβασης.  

Η εγγυητική επιστολή κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η Εγγύηση Καλής 

Εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της Υπηρεσίας. Εάν στο 

πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η 

παραπάνω επιστροφή γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων 

και του εκπρόθεσμου. 
 

 

Άρθρο 8ο: Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής 

διενεργείται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής - Καινοτόμων Δράσεων - Δημόσιας Υγείας και 

Ισότητας των δύο Φύλων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ανάπτυξης του Δήμου Ηρακλείου, η οποία και 

θα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 

εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη 

λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 

αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους 

όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  
, 

Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 

επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να 

ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση 

φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. 

Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 

σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με 



          

εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες 

και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

 

Άρθρο 9ο:  Διάρκεια Σύμβασης 

Η σύμβαση  δύναται να ισχύσει από την ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ (για τη χορήγηση πρωϊνού 

γεύματος σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που φοιτούν σε σχολεία 

της περιοχής αρμοδιότητας του Δ. Ηρακλείου κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2020 - 2021, με 

διάρκεια έως και τη λήξη του σχολικού έτους 2020 – 2021) και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με την 

ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων για την έναρξη και λήξη της 

σχολικής χρονιάς 2020 – 2021.  

Δύναται η τροποποίηση της Σύμβασης κατά τη  διάρκειά της σύμφωνα με το άρθρο 217  του ν. 

4412/2016.   

Ο Δήμος Ηρακλείου διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση όταν προκύψουν λόγοι 

ανωτέρας βίας ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση το κρίνει σκόπιμο, λόγω αντισυμβατικής 

συμπεριφοράς του αναδόχου (π.χ. ποιότητα παρεχόμενης υπηρεσίας – παρεχόμενου είδους). Προς 

τούτο οφείλει να ενημερώσει τον ανάδοχο δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα. 
 

 

Άρθρο 10ο: Τόπος και χρόνος εκτέλεσης της υπηρεσίας 

Ως τόπος παροχής της υπηρεσίας ορίζονται τα καταστήματα του αναδόχου που θα πρέπει να 

διαθέτει στο Ηράκλειο, στα οποία οι δικαιούχοι της συγκεκριμένης υπηρεσίας (γονείς/κηδεμόνες 

μαθητών και μαθητές) θα προσέρχονται καθημερινά κατά τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων, 

δηλ. Δευτέρα ως Παρασκευή, με εξαίρεση εορτές και αργίες για το σχολικό έτος 2020 – 2021, με 

έναρξη τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 ως και την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021, και σε κάθε περίπτωση 

σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων για την έναρξη 

και λήξη της σχολικής χρονιάς 2020 – 2021, πρωινή ώρα (από 07.00π.μ. – 10.00π.μ.). Για λόγους 

προστασίας της ταυτότητας των δικαιούχων και διαφύλαξης του απορρήτου, η διάθεση των 

γευμάτων δεν μπορεί να γίνεται από χώρους εντός των σχολικών μονάδων.  
  

 

Άρθρο 11ο – Υποχρεώσεις του αναδόχου 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χορηγεί καθημερινά  γεύμα, ανάλογα με τον αριθμό των δικαιούχων 

μαθητών που θα του έχει κοινοποιηθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στην αρχή κάθε μήνα 

(έως το ως άνω όριο των 335 δικαιούχων/ημέρα) που θα περιλαμβάνει:  
 

A) Μπουκάλι φυσικού επιτραπέζιου νερού 500 ml σφραγισμένο, που θα έχει άδεια κυκλοφορίας 

και στη συσκευασία του οποίου θα αναγράφεται η ημερομηνία εμφιάλωσης και η ημερομηνία 

ανάλωσης. 



          

Β) Σάντουιτς από φρέσκο ψωμί τύπου μπαγκέτα λευκή με δύο φέτες κίτρινου τυριού τύπου ένταμ 

(edam), μια φέτα γαλοπούλας βραστής άριστης ποιότητας και δύο φέτες ντομάτα, το οποίο θα 

στεγανοποιείται σε συσκευασία μεμβράνης κατάλληλη για τρόφιμα. 
     

ή εναλλάξ ανά ημέρα 
 

Τυρόπιτα σε ατομική μερίδα των 200 γραμμαρίων με ζύμη σφολιάτας και γέμιση από λευκό τυρί 

ελληνικής προέλευσης άριστης ποιότητας, της οποίας το βάρος θα αποτελεί το 40% του 

συνολικού βάρους του προϊόντος. Το προϊόν θα παραδίδεται συσκευασμένο σε χάρτινο 

σακουλάκι (μιας χρήσης) κατάλληλο για τρόφιμα. 
 

ή εναλλάξ ανά ημέρα 
 

Κουλούρι σοκολάτας: Αρτοπαρασκεύασμα με κομμάτια/σταγόνες μαύρης σοκολάτας σε ατομική 

μερίδα των 130 γραμμαρίων (κατ’ ελάχιστο). Το προϊόν θα παραδίδεται συσκευασμένο σε 

χάρτινο σακουλάκι (μιας χρήσης) κατάλληλο για τρόφιμα. 
 

Τα προϊόντα που θα διατίθενται (σάντουιτς, τυρόπιτα, κουλούρι) θα πρέπει να παρασκευάζονται σε 

εργαστήριο/χώρο παρασκευής του αναδόχου ή σε ανάλογο χώρο εντός των καταστημάτων που 

εκείνος διαθέτει. Ο χώρος θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια λειτουργίας σε ισχύ και να 

πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές υγειονομικού ενδιαφέροντος, βάσει νομοθεσίας και τα 

προϊόντα θα πρέπει να παρασκευάζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 
 

Τα γεύματα και γενικώς οι πρώτες ύλες από τις οποίες αυτά θα παρασκευάζονται, θα είναι Α' 

ποιότητας και θα τηρούν τους όρους του κώδικα τροφίμων και ποτών καθώς και τις υγειονομικές 

διατάξεις. Όσοι προετοιμάζουν και παρέχουν το πρωινό γεύμα στους δικαιούχους θα πρέπει να 

διαθέτουν πιστοποιητικό υγείας. 

Σε τακτά δε χρονικά διαστήματα προβλέπεται να πραγματοποιείται έλεγχος στο/α κατάστημα(-τα) 

του αναδόχου ή και στους χώρους παρασκευής των προϊόντων από την αρμόδια επιτροπή του 

Δήμου για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας. 
 

Το γεύμα θα παρέχεται καθημερινά για τις εργάσιμες για τα σχολεία ημέρες όπως παραπάνω 

περιγράφονται (άρθρο 10) πρωινή ώρα από 07.00π.μ. ως και 10.00π.μ., στα καταστήματα του 

αναδόχου, μετά την παράδοση σχετικού κουπονιού από τον αποδέκτη της υπηρεσίας (μαθητή ή 

γονέα-κηδεμόνα μαθητή) κατά την προσέλευσή του στο κατάστημα του αναδόχου. Τα κουπόνια, 

που θα φέρουν το λογότυπο του Δήμου Ηρακλείου και στα οποία θα αναγράφεται η παρεχόμενη 

υπηρεσία (χορήγηση πρωινού γεύματος) θα εκτυπώνονται με ευθύνη του αναδόχου, θα 

παραδίδονται από αυτόν στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής - Καινοτόμων Δράσεων - Δημόσιας Υγείας 

και Ισότητας των δύο Φύλων της Δ/νσης Κοινωνικής Ανάπτυξης που έχει και την αρμοδιότητα 

σχεδιασμού, συντονισμού και υλοποίησης του προγράμματος χορήγησης πρωινού σε μαθητές.  



          

Στην περίπτωση που από το σύνολο των προβλεπόμενων ανά ημέρα γευμάτων (ως και 335 ανά 

ημέρα) υπάρξουν αδιάθετα γεύματα λόγω της μη προσέλευσης όλων των δικαιούχων μαθητών, θα 

πρέπει ο ανάδοχος με δική του ευθύνη να ενημερώνει ως και τις 10.30π.μ. το αργότερο, την 

αρμόδια υπηρεσία ή/& δομή που θα ορίζεται για την παραλαβή των αδιάθετων πρωινών σύμφωνα 

με την προβλεπόμενη διαδικασία. Εν συνεχεία και το αργότερο ως και τις 11.30π.μ., ο ανάδοχος με 

δική του ευθύνη θα μεταφέρει και θα παραδίδει το σύνολο των αδιάθετων γευμάτων σε 

συγκεκριμένη κοινωνική υπηρεσία ή/& δομή του Δήμου Ηρακλείου που θα του υποδεικνύεται (π.χ. 

Κέντρο Αστέγων) ώστε στη συνέχεια να διατίθενται αυτά σε ενδεείς πολίτες ωφελούμενους των 

Κοινωνικών υπηρεσιών & δομών αυτών. Η παραλαβή των γευμάτων που πιθανόν παραμένουν 

αδιάθετα, θα γίνεται από ορισμένο με απόφαση της αρμόδιας Αντιδημάρχου υπάλληλο της Δ/νσης 

Κοινωνικής Ανάπτυξης, ο οποίος θα παραλαμβάνει τα γεύματα και θα υπογράφει τα σχετικά 

πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής κατά την παραλαβή (και όποτε προκύπτει ανάγκη).  
 

Τα κουπόνια που ο ανάδοχος θα συγκεντρώνει και θα πιστοποιούν την παροχή της υπηρεσίας 

καθώς και τα ανωτέρω αναγραφόμενα πρωτόκολλα παράδοσης - παραλαβής, θα προσκομίζονται 

ανά μήνα από τον ανάδοχο της υπηρεσίας ως συνοδευτικά του Τιμολογίου - Απόδειξης Παροχής της 

Υπηρεσίας το οποίο θα εκδίδεται ανά μήνα, στο τέλος του μήνα ή στις αρχές του επόμενου (ως και 

την 4η ημέρα του μήνα) και θα αφορούν στην υπηρεσία που παρασχέθηκε, στην αρμόδια υπηρεσία 

του Δήμου.  

Αναγκαίο κρίνεται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των οικογενειών, ο ανάδοχος να διαθέτει ένα 

τουλάχιστον κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με δραστηριότητα συναφή στο αντικείμενο 

της περιγραφόμενης παροχής υπηρεσίας, το οποίο να διαθέτει την κατά νόμο άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας σε ισχύ, ανά δημοτική κοινότητα (1η, 2η, 3η, 4η και Νέας Αλικαρνασσού). Σε περίπτωση 

που δε διαθέτει κατάστημα εντός των ορίων μιας (1) εκ των πέντε (5) παραπάνω αναφερόμενων 

κοινοτήτων, θα πρέπει να διαθέτει οπωσδήποτε κατάστημα εντός των ορίων όμορης κοινότητας και 

σε θέση πλησίον των ορίων της κοινότητας όπου δε διαθέτει. Εναλλακτικά, στην περίπτωση που ο 

ανάδοχος δε διαθέτει κατάστημα σε κάποιες από τις ανωτέρω δημοτικές κοινότητες, μπορεί να 

συνεργαστεί με κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με δραστηριότητα συναφή στο 

αντικείμενο της περιγραφόμενης παροχής υπηρεσίας, το οποίο να διαθέτει την κατά νόμο άδεια 

ίδρυσης και λειτουργίας, μέσω του οποίου θα είναι δυνατή η διάθεση του γεύματος στους 

δικαιούχους μαθητές.  

Οι διευθύνσεις των καταστημάτων του αναδόχου, τόσων των χώρων διάθεσης όσο και των 

εργαστηρίων - χώρων παρασκευής των προϊόντων, θα πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στην 

τεχνική περιγραφή της προσφοράς του αναδόχου. 
 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους κανόνες εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας ως προς την 

ταυτότητα των δικαιούχων και να είναι διακριτικός σε κάθε συναλλαγή με αυτούς κατά την 



          

παράδοση/παραλαβή των γευμάτων. Θα πρέπει δε να μεριμνά για την τήρηση του Γενικού 

Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών). 
 

 

Άρθρο 12ο: Αναθεώρηση τιμών  

Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν 

σταθερές και αμετάβλητες. 

 

Άρθρο 13ο: Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της 

παρούσας  και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

Άρθρο 14ο: Όροι εκτέλεσης της σύμβασης. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

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

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

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων, από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 

βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 

αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

Άρθρο 15ο: Υπεργολαβία 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες, λόγω ανάθεσης 

της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων 

της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους, δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου 

αναδόχου.  

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  

Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών 

αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε 

νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 

προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά / δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X


          

συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο / υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε 

άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 

ομαλή εκτέλεση του τμήματος / των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 

υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.   

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παρούσα συγγραφή και με τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 5 της 

παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα 

τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω 

λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί, ή δύναται 

να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του 

άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

 

Άρθρο 16ο: Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 217 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 

4412/2016. 

 

Άρθρο 17ο: Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 

τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 

ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 73 παρ1. του ν4412/16  και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

γ) Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο, λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 

του Δικαστηρίου της Ένωσης, στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 

 

 

 



          

Άρθρο 18ο - Τρόπος πληρωμής  

Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών, η αμοιβή του αναδόχου καθορίζεται έως στο ποσό των 

74.356,60 € (εβδομήντα τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πενήντα έξι  ευρώ και εξήντα λεπτά) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (59.965,00 €+14.391,60 €).  

Στο τέλος κάθε μήνα και μετά την παροχή της υπηρεσίας, ο ανάδοχος θα καταθέτει Τιμολόγιο - 

Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών συνοδευόμενο από τα κουπόνια που θα συγκεντρώσει κατά το χρόνο 

παροχής της υπηρεσίας καθώς και τα πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής που πιθανόν υπάρχουν 

στην περίπτωση των αδιάθετων γευμάτων όπως παραπάνω αναγράφεται. Το ποσό του τιμολογίου - 

απόδειξης θα αντιστοιχεί στον αριθμό των γευμάτων που χορηγήθηκαν ανά μήνα σύμφωνα με τα 

συνημμένα δικαιολογητικά (και το ανώτερο ως το όριο των 335 ανά εργάσιμη για τα σχολεία 

ημέρα). 

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι και βάρη. Η αμοιβή 

δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία και παραμένει σταθερή και 

αμετάβλητη καθόλη τη διάρκεια ισχύος της εντολής. 

Η πληρωμή της αξίας θα γίνεται τμηματικά ύστερα από την οριστική εξακρίβωση της ποιότητας και 

παραλαβή της ποσότητας σύμφωνα με τα επικρατούντα στο δημόσιο, με την προσκόμιση των κατά 

νόμο δικαιολογητικών. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι: 

A) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή, σύμφωνα με το άρθρο 

219 του Ν.4412/2016 

B) Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών συνοδευόμενο από τα κουπόνια που θα συγκεντρώνει κατά το 

χρόνο παροχής της υπηρεσίας καθώς και τα πρωτόκολλα παράδοσης – παραλαβής των 

αδιάθετων γευμάτων. 

Γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής & Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 

 

Άρθρο 19ο: Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

Ο ανάδοχος με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 

αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου εάν δεν 

εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 

υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και αν υπερέβη υπαίτια τη 

συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 



          

προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 

προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι 

παρακάτω κυρώσεις:  α) Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης, κατά περίπτωση, β) Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του 

αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου.  

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων 

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής 

αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της 

συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 

αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και 

τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 

εκτελεστεί πλήρως. 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που 

συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να 

προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία (Άρθρο 204, 

Ν.4412/2016). 
 

Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η υπηρεσία δεν ήταν δυνατό να παρασχεθεί μερικώς ή 

ολικώς με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  



          

 Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η 

επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο έκπτωτο. 
 

 

 

Άρθρο 20ο: Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων. 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 

όρων των άρθρων 19 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 10 (Χρόνος παράδοσης 

υπηρεσίας), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 

σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες 

κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 

γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 

οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 

σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε 

φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί 

εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η 

απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 

απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση, ανεξάρτητα από 

τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, επιλύεται με την άσκηση 

προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση. 

Παρέκταση αρμοδιότητας δεν επιτρέπεται. Αν η σύμβαση εκτελείται στην Περιφέρεια δύο ή 

περισσότερων Διοικητικών Εφετείων, αρμόδιο καθίσταται αυτό που θα επιλέξει ο προσφεύγων ή ο 

ενάγων. 

Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της 

προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται 

ως απαράδεκτη. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον 

ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή 

τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 

Η υπόθεση συζητείται σε δικάσιμο που ορίζεται όσο το δυνατόν συντομότερα. Αν ο φάκελος της 

υπόθεσης δεν αποσταλεί στο Διοικητικό Εφετείο από τη Διοίκηση, η συζήτηση αναβάλλεται σε νέα 

δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση συζητείται με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο 

προσφεύγων ή ο ενάγων, αν το ζητήσει ο ίδιος. 



          

Η συζήτηση και η διεξαγωγή της απόδειξης ολοκληρώνονται σε μία (1) δικάσιμο. Ένορκες 

βεβαιώσεις ενώπιον ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου ή προξένου λαμβάνονται υπόψη, μόνο αν 

έχουν δοθεί ύστερα από κλήτευση του αντιδίκου τρεις (3) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από 

τη βεβαίωση και, αν πρόκειται να δοθούν στην αλλοδαπή, οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από 

αυτή. Η απόφαση εκδίδεται το ταχύτερο. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου είναι αμέσως 

εκτελεστές. 

Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Εφετείων που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 

μπορεί να ασκηθεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά τις 

ισχύουσες διατάξεις. Αν από την εκτέλεση της απόφασης πιθανολογείται κίνδυνος βλάβης 

δυσχερώς επανορθώσιμης, μπορεί να διαταχθεί με αίτηση κάποιου από τους διαδίκους η ολική ή η 

εν μέρει αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης, με τον όρο παροχής ανάλογης 

εγγύησης ή και χωρίς εγγύηση ή να εξαρτηθεί η εκτέλεση της απόφασης από την παροχή εγγύησης 

από τον διάδικο που έχει νικήσει. Για την αίτηση αποφαίνεται, συνεδριάζοντας ως συμβούλιο, 

χωρίς υποχρεωτική κλήτευση των διαδίκων, το αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, το 

οποίο συγκροτείται από τρία (3) μέλη, στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο εισηγητής της 

υπόθεσης. Η απόφαση της αναστολής μπορεί κατά τον ίδιο τρόπο να ανακληθεί, με αίτηση κάποιου 

από τους διαδίκους έως και κατά την πρώτη συζήτηση της αναίρεσης. 

Αν ο ανάδοχος του έργου είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα 

μέλη της, που μεταξύ τους στην περίπτωση αυτή υπάρχει αναγκαστική ομοδικία (παρ. 24 του 

άρθρου 43 του Ν. 4605/19). 

 

Άρθρο 21ο: Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 

σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221του ν. 4412/2016. Κατά τη διαδικασία 

παραλαβής διενεργείται ποσοτικός και δειγματοληπτικός ποιοτικός έλεγχος, μπορεί δε να καλείται 

να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής 

παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και 

γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές 

ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω 

παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα 

πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω 

απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των 



          

παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

 

 

 

Άρθρο 22ο:  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή / και 

παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της 

σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση 

γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο 

δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το 

άρθρο 10 της παρούσας. 
 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 

άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων  
 

 

Άρθρο 23ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που 

θα ισχύουν κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο. 
 

 

 

Άρθρο 24ο: Επίλυση  διαφορών 

Οι διαφορές που θα εμφανιστούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διατάξεις. 

 

                        ΣΥΝΤΑΞΗ 

 

ΔΑΤΣΕΡΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

  OIΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΦΑΝΟΥΡΗΣ 

 

                             



ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ  

 

 

 

 

 

Χορήγηση πρωινού γεύματος σε 

μαθητές της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που 

φοιτούν σε σχολεία του Δήμου 

Ηρακλείου για τη σχολική χρονιά 2020 - 

2021 

CPV: 55523100-3 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

A/A ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  CPV  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΕΥΜΑΤΩΝ  
/ ΗΜΕΡΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΓΕΥΜΑΤΩΝ 

(για 179 ημέρες)  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΣΕ € 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΣΕ € 

1 

Χορήγηση πρωινού γεύματος  
(1 σάντουιτς ή τυρόπιτα ή κουλούρι 

σοκολάτας,                                                     
1 μπουκάλι νερό 500 ml   

& κουπόνι)  για τα έτη 2020-2021 

55523100-3 335 
 

59.965,00 
 

  

       

Σύνολο καθαρής αξίας      

ΦΠΑ 24%      

Γενικό σύνολο δαπάνης      

 

 

 

 

Ο  ΠΡΟΣΦEΡΩΝ  

(υπογραφή – σφραγίδα) 


