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ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Παροχής υπηρεσιών σίτισης- διανομής γευμάτων για τις Δομές  φιλοξενίας ασυνόδευτων 

ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη ή/και στην Αλεξανδρούπολη 
 
Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ../.../2017 μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων: 
Αφενός της Αστικής Εταιρίας Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική 
Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», με Α.Φ.Μ. 090193521, Δ.Ο.Υ. Δ’ Αθηνών, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, 
Μαυρομματαίων αριθμ. 43, Τ.Κ. 10434 και διατηρεί υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, στην οδό 
Λέοντος Σοφού 26 και Εγνατίας ΤΚ 54624 και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος 
από ………………………. και η οποία θα αποκαλείται στο εξής «Αναθέτουσα», αφετέρου της ................ 
εταιρίας με την επωνυμία «………………….», με το διακριτικό τίτλο «………………..»,  με Α.Φ.Μ  ................., 
Δ.Ο.Υ. ..............., η οποία εδρεύει στο ......................, Τ.Κ. ...................  και εκπροσωπείται νόμιμα από 
τον ................. ..................., και η οποία θα αποκαλείται στο εξής «Ανάδοχος», συμφωνούνται, 
συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ: 
Η Αναθέτουσα στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ», με τη συγχρηματοδότηση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020 προσέφυγε στη διαδικασία δημόσιου συνοπτικού 
διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής  (αριθμ. Διακηρ. 1/2017) για την Παροχή υπηρεσιών σίτισης - διανομής γευμάτων για 
τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη ή/και στην Αλεξανδρούπολη. 
 
Η Αναθέτουσα έχοντας υπ’ όψιν της τις διατάξεις, όπως ισχύουν: 
 

i. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α /́8.8.16) «Δημόσιες Συμβάσεις Ερ́γων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».    

ii. Του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/2007 (Φ.Ε.Κ. 150/Α /́10.7.2007) «Κ.Π.Δ.».   

iii. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248/Α /́7.11.2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου  Προστιθεμ́ενης 

Αξίας».   

iv. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α /́9.3.1999) «Κυρ́ωση του Κώδικα  Διοικητικής Διαδικασίας και 
άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 και15.  

v. Του Π.Δ. 28/2015 (Φ.Ε.Κ. 34/Α’/23.3.2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την προσ́βαση σε δημοσ́ια 

έγγραφα και στοιχεία».   

vi. Του άρθρου 64 παρ. 2 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Α /́23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα 

μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».   

vii. Την υπ’αριθ. 82350 (Φ.Ε.Κ. 2451/Β’/9-8-2016) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομιίας Ανάπτυξης και 
Τουρισμού για το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασυλ́ου, 
Μετανάστευσης και Εν́ταξης (TAMEE/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) για την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020.  

viii. Των σε εκτελ́εση των ανωτέρω νομ́ων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν απο ́τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρουσ́ας, καθώς και του 
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικου,́ εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικου ́ και φορολογικου ́
δικαίου που διεπ́ει την ανάθεση και εκτέλεση της παρουσ́ας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω.  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ix. Την με αριθ. πρωτ. 906/27-7-2017 Απόφαση Χρηματοδότησης/Επιδότησης της Δράσης «Επιχορήγηση 
Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» με 
Κωδικό ΟΠΣ 5008116 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης ,2014-
2020. 

x. Την με αριθ. πρωτ. 922/1-8-2017 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» ΑΔΑ: 7Φ05465ΧΙ8-ΤΘ2 

xi. Την με αριθ. πρωτ. 86740/03-08-2017 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
για ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» η οποία έχει 
λάβει κωδ. MIS 2017ΣΕ719200085008116. ΑΔΑ: 73ΗΧ465ΧΙ8-3Τ2 

xii. Την ΚΥΑ 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ 2857/Β/28.12.2015) με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής 
υπουργικής απόφασης 46274/26.09.2014 (ΦΕΚ 2573/Β/2014́) 

xiii. Τον Οδηγό εφαρμογής μέτρων Ενημέρωσης και  Δημοσιότητας Εθνικών Προγραμμάτων του Ταεμίου 
Ασύλου Μετανάστευσης και Ενταξης  και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 

  
xiv. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

xv. Την από 1-1/2017/16-9-2017 Απόφαση των Νομίμων Εκπροσώπων της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση 
Υποστηριξης νέων, ενεργούσης ως αναθέτουσας αρχής , με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της  διακήρυξης 
του διαγωνισμού  

xvi. Την διενέργεια  του διαγωνισμού δυνάμει της με αριθμό 1/2017 Διακήρυξης του διαγωνισμού , σύμφωνα 
με τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς κανόνες  σύναψης  δημοσίων συμβάσεων,  για την ανάδειξη αναδόχου 
για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών σίτισης -διανομής  γευμάτων για τη σίτιση των φιλοξενουμένων 
στις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (NUTS EL 51) και στην Αλεξανδρούπολη 
(NUTS EL 52) 

xvii. Την από ……………. ΠΡΟΣΦΟΡΑ  του  αναδόχου , που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού της 
προαναφερόμενης διακήρυξης  

xviii. Την υπ’ αριθ. …………………. Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής , με την οποία κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα 
του διαγωνισμού της προαναφερόμενης διακήρυξης στον Ανάδοχο και κοινοποιήθηκε σ’ αυτόν 

 

                                ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ  

    
1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Με την παρούσα η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει και ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
παράσχει έναντι της παρακάτω αναφερόμενης αμοιβής, την υλοποίηση προμήθειας των 
περιγραφόμενων  στον κατωτέρω Πίνακα υπηρεσιών , με τις ειδικότερες τεχνικές προδιαγραφές και 
τους όρους που περιγράφονται αναλυτικά στα έγγραφα της σύμβασης του δημόσιου συνοπτικού 
μειοδοτικού Διαγωνισμού και την με αριθμό ……….. απόφαση κατακύρωσης της Αναθέτουσας Αρχής . 
Συγκεκριμένα η προμήθεια περιλαμβάνει την παροχή σίτισης με έτοιμα γεύματα  ως εξής : 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 

 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΡΩΙΝΟ  έως 90 ή 25 έως 90 ή 25 

ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ έως 90 ή 25 έως 90 ή 25 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ έως 90 ή 25 έως 90 ή 25 

ΔΕΙΠΝΟ έως 90 ή 25 έως 90 ή 25 

 
Οι αναγραφόμενες ποσότητες είναι οι εκτιμούμενες ως μέγιστες απαραίτητες ποσότητες παράδοσης 
και είναι ενδεικτικές και όχι δεσμευτικές. Σε περίπτωση όμως που η Αναθέτουσα θέλει να προμηθευτεί 
όλη την ποσότητα/παροχή υπηρεσίας που αναγράφεται ανωτέρω, τότε o ανάδοχος είναι 
υποχρεωμένος να την προμηθεύσει/παρέχει με βάση τις προδιαγραφές της μελέτης και την οικονομική 
της προσφορά. 

 
 

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  
 

1. Θα πρέπει ο ανάδοχος να τηρεί όλες τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις, Εθνική και Κοινοτική 
νομοθεσία, την ΑΙβ/8577/83, τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και όλους τους κανόνες υγιεινής των τροφίμων 
για την πρόληψη τροφικών δηλητηριάσεων και σαλμονελώσεων. 
2. Τα φαγητά θα έρχονται σε χώρο που θα ορίζει η ΑΡΣΙΣ  ζεστά (άνω των 65 οC) σε ισοθερμικά κουτιά 
μεταφοράς. Οι σαλάτες εποχής και το τριμμένο τυρί θα μεταφέρονται επίσης σε καλυμμένα σκεύη ή σε μπολ, 
ώστε να διατηρούνται σε θερμοκρασία 4-8 οC. 
3. Το φαγητό που θα σερβίρεται θα πρέπει να παρασκευάζεται  την ίδια ημέρα της διανομής του  στους 
Δομές   
4. Το φαγητό θα πρέπει να προσκομίζεται στους Δομές  σε ατομικές μερίδες, σε τέτοια συσκευασία που να 
διασφαλίζονται απόλυτα οι κανόνες υγιεινής και η εύκολη διακίνηση και χρήση. 
5. Καθημερινά τα παρασκευαζόμενα τρόφιμα θα ακολουθούν το πρόγραμμα διαιτολογίου, το οποίο θα 
προτείνεται από την ανάδοχο εταιρεία σε εβδομαδιαία βάση και θα αποστέλλεται μία (1) εβδομάδα πριν 
από την ημέρα έναρξης εφαρμογής του, με τρόπο που θα αποδεικνύει την ενέργεια, προκειμένου να εγκριθεί 
από το προσωπικό της ΑΡΣΙΣ.  
6. Ο ανάδοχος πρέπει να χρησιμοποιεί δικά του σκεύη τόσο για το μαγείρεμα(κουτάλες, πιρούνες, ταψιά, 
μπλέντερ πολτοποίησης περαστών γευμάτων, κλπ.) όσο και για τη διανομή του φαγητού (ισοθερμικά κουτιά 
μεταφοράς, δίσκους), κλπ. 
7. Η διανομή των γευμάτων θα πρέπει να γίνεται στις 12:00-13:30 μ.μ. για το μεσημεριανό γεύμα και στις 
19:00-19:30 μ.μ. για το δείπνο, μαζί με το πρωινό της επομένης. 
7α. Το έτοιμο γεύμα , που διανέμεται , θα πρέπει να παραμένει κατάλληλο προς κατανάλωση εντός 3 ωρών 
από την ώρα παράδοσή τους στον Ξενώνα Φιλοξενίας .  
8. Το βάρος των φαγητών ανά μερίδα που καθορίζεται στην παρούσα αφορά μαγειρεμένη ποσότητα 
τρόφιμου. 
9. Η επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής έχει το δικαίωμα να επισκεφθεί τους χώρους παρασκευής 
φαγητών όλων των συμμετεχόντων, χωρίς καμιά ειδοποίηση, προκειμένου να σχηματίσει άποψη κατά πόσο 
τηρείται η απαιτούμενη διαδικασία ποιοτικής – υγιεινής παρασκευής των γευμάτων. 
10. Η ΑΡΣΙΣ διατηρεί το απόλυτο δικαίωμα να επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις του αναδόχου ανά πάσα στιγμή, 
προκειμένου να διαπιστώσει εάν τηρούνται οι όροι της τεχνικής προδιαγραφής και της σύμβασης γενικότερα. 
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11. Το δικαίωμα αυτό θα το έχει και ο υπεύθυνος υπάλληλος της ΑΡΣΙΣ προκειμένου να ελέγχει τον ανάδοχο 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
12. Οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ανεξάρτητα από καιρικές συνθήκες ή 
άλλα έκτακτα και μη προβλέψιμα φαινόμενα. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αδυναμίας προσέγγισης στους  
Δομές   που οφείλεται ΜΟΝΟ σε έκτακτα καιρικά φαινόμενα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να ζητήσει 
εγκαίρως την συνδρομή της Οργάνωσης.  
13. Για την οποιαδήποτε αλλαγή στο μενού που ενδεχομένως προκύψει θα πρέπει να ενημερώνεται εγκαίρως 
και εγγράφως ο ανάδοχος, έτσι ώστε να μπορεί να προετοιμαστεί ανάλογα. 
14. Η αλλαγή δίαιτας σιτιζόμενου (π.χ. για λόγους ασθένειας) δεν συνεπάγεται και ξεχωριστή χρέωση 
μερίδας, εφ’ όσον ο ανάδοχος ενημερώνεται εγκαίρως. 
15. Στην περίπτωση που υπάρχει πλεόνασμα μερίδων θα πρέπει αυτές να αποθηκεύονται κατάλληλα για την 
έκτακτη/άμεση σίτιση νεοεισερχόμενων φιλοξενούμενων. 
16. Η διανομή των γευμάτων θα πραγματοποιείται στους Δομές . 
17. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει πάντοτε επαρκές και ειδικευμένο προσωπικό, για την πλήρη 
εξυπηρέτηση των σιτιζόμενων, εφοδιασμένο με τα απαραίτητα, έγκυρα και θεωρημένα βιβλιάρια Υγείας. Το 
προσωπικό που ασχολείται με την παρασκευή των φαγητών και το σερβίρισμα θα πρέπει, εκτός της άψογης 
ατομικής καθαριότητας, να φέρει καθαρή στολή και απαραίτητα κατάλληλο κάλυμμα των μαλλιών (σκούφο). 
18. Ο ανάδοχος μεριμνά ώστε στο χώρο εργασίας να μην παρευρίσκονται άσχετα με την εργασία άτομα. 
 

 
Ενδεικτικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο 

Α/
Α 

ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΙΝΟ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ ΔΕΙΠΝΟ 

1 Δευτέρα Γάλα με 
δημητριακά 
σοκολάτας (σε 
ατομικές μερίδες) – 
Φρούτο εποχής 

Φυσικός χυμός 
διαφ. Φρούτα σε 
ατομ. συσκ/σία – 
σάντουιτς (άσπρη 
μπαγκέτα με 
κοτόπουλο) 

Φασολάδα – 
σαλάτα εποχής – 
φρούτο εποχής – 
ψωμί 

Σπαγγέτι με κιμά 
– σαλάτα εποχής 
– φρούτο εποχής 
– ψωμί 

2 Τρίτη Γάλα – κρουασάν 
ατομικό – φρούτο 
εποχής 

Φυσικός χυμός 
πορτοκάλι σε 
ατομ. συσκ/σία – 
ελαιόψωμο 

Κοτόπουλο 
φιλέτο σχάρας – 
πουρές – σαλάτα 
εποχής- φρούτο 
εποχής - ψωμί 

Μπριάμ – 
γιαούρτι - ψωμί 

3 Τετάρτη Γάλα – αυγό 
βραστό – ψωμάκι 
80γρ – βουτυράκια 
(2τμχ) – μαρμελάδα 
(2τμχ) 

Σοκολατούχο 
γάλα – ατομική 
σπανακόπιτα  

Φακές – σαλάτα 
εποχής – φρούτο 
εποχής – ψωμί 

Κοτόπουλο 
κοκκινιστό με 
πουρέ – σαλάτα 
εποχής – φρούτο 
εποχής – ψωμί 

4 Πέμπτη Φυσικό χυμό 
πορτοκάλι σε ατομ. 
συσκ/σία – 
τσουρέκι ατομ. 
συσκ/σία 

Σάντουιτς με τυρί 
και γαλοπούλα – 
φρούτο εποχής 

Σουτζουκάκια 
σχάρας – πατάτες 
φούρνου – 
γιαούρτι – ψωμί 

Πένες με κόκκινη 
σάλτσα – 
ρυζόγαλο - ψωμί 

5 Παρασκευή Γάλα – κρουασάν 
ατομικό – φρούτο 
εποχής 

Φυσικό χυμός 
διαφ. Φρούτα σε 
ατομ. συσκ/σία – 
κουλούρι 
Θεσσαλονίκης 

Μπριάμ – σαλάτα 
εποχής - φρούτο 
εποχής - ψωμί 

Σουτζουκάκια 
σχάρας 
κοκκινιστά – ρύζι 
μπασμάτι- 
γιαούρτι – ψωμί 
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19. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντάσσει με τη συνδρομή επαγγελματία διαιτολόγου - διατροφολόγου 
και να υποβάλει προς έγκριση στην Αναθέτουσα Οργάνωσης την τυπική  εβδομαδιαία δίαιτα (μενού) των 
σιτιζόμενων . 
 

 
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  
   
Ο χρόνος υλοποίησης της παρεχόμενης υπηρεσίας είναι από ………….. έως 31/12/2017. 

 
Ειδικότερα, όσον αφορά την παραγγελία, διανομή , παράδοση και παραλαβή των φαγητών, τις ποιοτικές 

και ποσοτικές προδιαγραφές των τροφίμων, το μεριδολόγιο, τον έλεγχο των προσφερόμενων τροφίμων 
καθώς και τις ποσότητες των μερίδων  θα γίνεται σύμφωνα  με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 1/2017 
Διακήρυξη του προαναφερόμενου διαγωνισμού και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 
4412/2016 

 
4. ΤΟΠΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Η υπηρεσία θα παρασχεθεί στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη ή/και στην 
Αλεξανδρούπολη. Ειδικότερα για τη Θεσσαλονίκη, οι  Δομές βρίσκονται α) στην Πυλαία Θεσσαλονίκης β) 
στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και γ)  στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης. 

  
5. ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Το συνολικό τίμημα της προμήθειας της Αναδόχου σύμφωνα με την από ..../.../2017 Οικονομική 
Προσφορά του  ανέρχεται σε ...... € χωρίς ΦΠΑ και .....€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ ανά 
φιλοξενούμενο (σιτιζόμενο) .  

Στο ποσό αυτό, πέραν του ΦΠΑ, συμπεριλαμβάνεται ενδεικτικώς η αμοιβή και οι πάσης φύσεως 
δαπάνες, φόροι , κρατήσεις υπέρ τρίτων και έξοδα της Αναδόχου. Το ως άνω ποσό καθώς και οι τιμές που 
αναγράφονται στην προσφορά της Αναδόχου δεν υπόκεινται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για 
οποιονδήποτε λόγο και αιτία, ισχύουν δε και δεσμεύουν την Ανάδοχο μέχρι την εκπλήρωση της παροχής της. 
Ο  Ανάδοχος εγγυάται την εκπλήρωση της παροχής της μέσα στα όρια της προσφοράς της, η οποία δεν μπορεί 
να μεταβληθεί για κανένα λόγο και αιτία ούτε και με την επίκληση του άρθρου 388 ΑΚ.   

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 
Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται με πίστωση και σε χρονικό διάστημα  δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών μετά την είσπραξη της χρηματοδότησης της Αναθέτουσας Αρχής από τον αρμόδιο 
Φορέα Χρηματοδότησης του προγράμματος, με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η 
παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών στους Δομές  Φιλοξενίας σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης 
και έχει εκδοθεί το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής  της 
αναθέτουσας αρχής . 

6 Σάββατο Γάλα με 
δημητριακά 
σοκολάτας (σε 
ατομικές μερίδες) – 
Φρούτο εποχής 

Φυσικό χυμός 
διαφ. Φρούτα σε 
ατομ. συσκ/σία – 
σταφιδόψωμο 
ατομικό 

Ψάρι ψητό – 
πατάτες φούρνου 
– σαλάτα εποχής 
- φρούτο εποχής - 
ψωμί 

Γεμιστές πιπεριές 
με ρύζι – τυρί και 
ψωμί 

7 Κυριακή Γάλα – αυγό 
βραστό – ψωμάκι 
80γρ – βουτυράκια 
(2τμχ) – μαρμελάδα 
(2τμχ) 

Σοκολατούχο 
γάλα – κέικ 
ατομική συσκ/σία  

Μοσχαράκι 
κοκκινιστό με 
πουρέ - σαλάτα 
εποχής - φρούτο 
εποχής - ψωμί 

Φαλάφελ – 
γιαούρτι – 
αράβικη πίτα– 
επιδόρπιο 
ατομικό 
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Για την πραγματοποίηση της καταβολής της αμοιβής του, ο ανάδοχος θα προσκομίζει όλα τα απαραίτητα 
παραστατικών, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που 
διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή (άρθρο 200 παρ. 6 Ν. 4412/2016). Τα παραστατικά θα εκδίδονται 
ανά μήνα . 

Η πληρωμή θα γίνεται εφόσον ο ανάδοχος εκτελεί ορθά, σύννομα και σύμφωνα με τη σύμβαση, τις 
υποχρεώσεις του, εκδίδει τιμολόγιο για τις υπηρεσίες που παρείχε και η αρμόδια Eπιτροπή Παραλαβής έχει 
συντάξει για το λόγο αυτό το αντίστοιχο πρωτόκολλο τμηματικής ανά μήνα παραλαβής των προσφερόμενων 
υπηρεσιών.  Η  εξόφληση του 100% της αμοιβής του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή όλων 
των προκηρυσσόμενων υπηρεσιών και τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλου οριστικής παραλαβής από την 
Επιτροπή Παραλαβής της Αναθέτουσας Αρχής.  

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

  

6. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκπληρώσει την παροχή της σύμφωνα με τους  όρους της με αριθμ. 

1/2017 Διακήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού.  
Καθ’ολη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης , ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή , υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του τις παρατηρήσεις της σχετικά  με την 
εκτελούμενη προμήθεια .  

Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος  υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων από 
την παρούσα σύμβαση.  Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 
υποχρεούται μόνο αυτός προς αποκατάστασή της . 

Ο Ανάδοχος  θα εκπληρώσει την παροχή της σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές 
των υπηρεσιών, τους όρους της με αριθμ. 1/2017 προκήρυξης συνοπτικού μειοδοτικού  διαγωνισμού και 
τους όρους της προσφοράς του.  

Για την άρση τυχόν αμφισβητήσεων ή συγκρουόμενων ρυθμίσεων, εκτός από τους όρους της 
παρούσας, το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βεβαίως 
κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύουν και τα ακόλουθα κείμενα με την ακόλουθη σειρά 
ιεραρχίας: α) η παρούσα σύμβαση, β) η με αριθμ. 1/ 2017 Διακήρυξη του διαγωνισμού και γ) Η προσφορά 
του  Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτη από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα της που απορρέει από 
αυτή, εφόσον δεν εκπληρώσει την υπηρεσία της στον προβλεπόμενο χρόνο από υπαιτιότητά της, ενώ η 
Αναθέτουσα μπορεί να αναζητήσει κάθε περαιτέρω ζημία της .  

 
 

7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διακήρυξη ο ανάδοχος, για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας 
σύμβασης, προσκόμισε την αριθ.................. εγγυητική  επιστολή καλής εκτέλεσης ποσού
 .................  Ευρώ από η οποία λήγει την........................., και αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της 
συνολικής συμβατικής αξίας μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή και 
εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 
 Αν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση , η 
σταδιακή αποδέσμευση γίνετι μετά την αντιμετώπιση , κατά τα προβλεπόμενα , των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου .  
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Η Αναθέτουσα διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τα οποία θα ασκήσει όταν διαπιστώσει ότι παραβιάζονται 
οι παραπάνω διαβεβαιώσεις του αναδόχου.  
   Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας με την έγγραφη 
ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο , σε περίπτωση 
παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της Διακήρυξης το διαγωνισμού , σε διάστημα τριών 
ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση . 
 

8. ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
   
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

    α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
θα είχε ως αποτέλεσμα να 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. 

 
9. ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούται να εκχωρεί, δίνει ως ενέχυρο ή μεταβιβάζει 
την Σύμβαση ή οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις, που περιέχονται σε αυτή, χωρίς 
προηγούμενη συγκατάθεση του έτερου μέρους, πλην της εκχώρησης της είσπραξης των απαιτήσεων, 
που απορρέουν από τη σύμβαση, σε αναγνωρισμένη εμπορική τράπεζα, που λειτουργεί νόμιμα σε 
Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ανάδοχος δεν αναθέτει σε υπεργολάβο ή υπεργολάβους 
την εκτέλεση όλου ή τμήματος του Έργου, χωρίς τη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας. 
 

10. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ 
Α. Η Αναθέτουσα μπορεί, οποτεδήποτε, μέσα στα όρια της σύμβασης, να ζητήσει από την Ανάδοχο 

να τροποποιηθεί το χρονοδιάγραμμα εκπλήρωσης της σύμβασης, εφόσον αυτό δεν συνεπάγεται 
αύξηση της δαπάνης. 

Β. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016 κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου ΚΑΙ μετά από προηγούμενη έγκριση από 
την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ασύλου , Μετανάστευσης και 
Ενταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων , σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 46 της  υπ’ 
αριθ.  82350 (Φ.Ε.Κ. 2451/Β’/9-8-2016) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομιίας Ανάπτυξης και 
Τουρισμού για το Συσ́τημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Εν́ταξης (TAMEE/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020.  

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

  

11. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
Για την εκτέλεση των παρεχόμενων υπηρεσιών εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν. 4412/ 2016, 

β) οι όροι της παρούσας γ) οι όροι της Διακήρυξης και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας (άρθρο 
129 Ν. 4412/216). 
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Σε περίπτωση που κάποιους από τους όρους της παρούσας σύμβασης κριθεί με αμετάκλητη 
δικαστική απόφαση παράνομος, άκυρος ή καταχρηστικός, τούτο δεν θα επηρεάσει την ισχύ της 
παρούσας σύμβασης. 

Κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, επιλύεται 
αποκλειστικά από τα Ελληνικά Δικαστήρια και ειδικότερα από τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 

Είναι αυτονόητο, ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα Δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα 
καταβάλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών, οι οποίες ενδεχόμενα θα 
αναφύονται μεταξύ τους. 
 

12. ΡΗΤΡΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που ανταλλάσσονται κατά 

την εκτέλεση ή επ’ αφορμή της εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης είναι εμπιστευτικές. Εμπιστευτικές 
θεωρούνται πληροφορίες και στοιχεία που δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόμη και αν δεν 
χαρακτηρίζονται ως τέτοιες. Τα συμβαλλόμενα μέρη, οι προστηθέντες και βοηθοί εκπλήρωσής τους, 
υποχρεούνται να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες που λαμβάνουν από και εξαιτίας της παρούσης, να 
χειρίζονται με απόλυτη εχεμύθεια όλα τα έγγραφα και τις σχετικές πληροφορίες και εν γένει κάθε 
στοιχείο που περιέχεται στη γνώση ή στην αντίληψή τους.  

Τα συμβαλλόμενα μέρη δικαιούνται να αποκαλύπτουν εμπιστευτικές πληροφορίες στους 
εργαζομένους τους εφόσον απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας, αλλά ταυτόχρονα θα 
εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι συμφωνούν με τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. 
Απαγορεύεται ρητά η χρήση ή η εκμετάλλευση πληροφοριών που περιήλθαν ή θα περιέλθουν σε 
έκαστο μέρος και τους εργαζομένους, προστηθέντες, βοηθούς εκπλήρωσής τους, στο πλαίσιο της 
παρούσας σύμβασης, για σκοπούς άλλους από τους σκοπούς της παρούσας. 
  

13. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΡΗΤΡΕΣ 
 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

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 ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται , μετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων,  ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός 
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

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, 
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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. 

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. 

 
14. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις :  
Α) παραδόθηκε ποσοτικά και ποιοτικά ολόκληρη η ποσότητα των προβλεπόμενων υπηρεσιών  
Β) έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος , αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις  
Γ)εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από την σύμβαση .                                                                                                                                                                      
 
15. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 
Α. Ο Aνάδοχος αποδέχεται τις αρχές λειτουργίας της Αναθέτουσας , την πολιτική προμηθειών της και 
τον κώδικα δεοντολογίας προμηθευτών της ΑΡΣΙΣ που στρέφεται κατά της παιδικής εργασίας, σέβεται 
και προασπίζει τα δικαιώματα του παιδιού και τα εργασιακά δικαιώματα. 
Β.  Η κοινοποίηση εγγράφων από την Αναθέτουσα αρχή θα γίνεται στην ταχυδρομική ή/και στην 
ηλεκτρονική  διεύθυνση,  που δηλώνει ο Ανάδοχος στην παρούσα σύμβαση .  
 
 
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση, η οποία αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε, 
υπογράφηκε νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα. 

 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
  
 
Ο νόμιμος εκπρόσωπος      Ο νόμιμος εκπρόσωπος  
Της Αναθέτουσας       του Αναδόχου 
 

 
 


