
 
 
 

Ι. Ειδικοί Όροι  

Για την με απευθείας παροχής υπηρεσιών διανομής έτοιμων γευμάτων για τις ανάγκες των 

φιλοξενουμένων στη Δομή  Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο 

Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.755,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.983,15 ευρώ 

με Φ.Π.Α. 

CPV:  55320000-9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων 

1. Η προμήθεια γίνεται στα πλαίσια του έργου «ΜΕΤΟΙΚΟΣ» με κωδικό ΟΠΣ 5163942, 

στο πλαίσιο του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου του ΕΠΑ 2021-2025. 

2. Η παροχή των υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». 

3. Η ανάθεση θα γίνει στον οικονομικό φορέα με την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει της προσφερόμενης τιμής του ημερήσιου 

κόστους σίτισης με παροχή έτοιμου γεύματος ανά ωφελούμενο χωρίς ΦΠΑ. 

4. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει την οικονομική του προσφορά  

προσφέροντας για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών.  

5. Στο τιμολόγιο θα αναγράφεται το κόστος των επιμέρους γευμάτων (π.χ. τιμή 

μεσημεριανού, τιμή δείπνου). 

6. Ο πάροχος των υπηρεσιών θα αμείβεται για τον αριθμό των μερίδων, που θα 

παραδίδονται καθημερινά στην αντίστοιχη Δομή.  

7. Η διανομή των γευμάτων θα πρέπει να γίνεται στις 11:00-13:30 για το μεσημεριανό 

γεύμα και στις 18:00-19:00 για το δείπνο, μαζί με το πρωινό της επομένης. 

8. Η παράδοση των γευμάτων στη Δομή θα ξεκινήσει από την 24/12/2022 και θα 

ολοκληρωθεί στις 01/01/2023. 

9. Διεύθυνση Δομής: 

ΔΟΜΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης  

Αγ. Δημητρίου 1-3 (Προέκταση 

Λεωφόρος Δημοκρατίας) – ΤΚ 57013 

Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης 

 

10. Η μεταφορά, παράδοση και παραλαβή των γευμάτων θα γίνεται στην Δομή με 

δαπάνη και μέσα του προμηθευτή. 

11. Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα έχει ισχύ από την 24/12/2022 μέχρι και την 

01/01/2023. Η ΑΡΣΙΣ μπορεί μονομερώς να παρατείνει την ισχύ της σύμβασης μέχρι 

την εξάντληση του προϋπολογισμού της. 

12. Η σύμβαση προμήθειας μπορεί να τροποποιηθεί κατόπιν αιτήματος της ΑΡΣΙΣ και με 

τη σύμφωνη γνώμη του αναδόχου, κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4412/2016 περί 

προμηθειών του Δημοσίου. 

13. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. 

14. Η ΑΡΣΙΣ θα καταβάλλει την αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών , στα πλαίσια της 

παρούσας πρόσκλησης, εντός εκατόν είκοσι (120) ημερών  από την παροχή των 

υπηρεσιών  και  την έκδοση από τον προμηθευτή των δικαιολογητικών πληρωμής: 



 
 
 

• Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών , στο οποίο να αναγράφονται η υπηρεσία, η τιμή 

μονάδας, η συνολική αξία και οι νόμιμες επιβαρύνσεις, 

• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας, για είσπραξη σε ισχύ η οποία απαιτείται 

στην ακόλουθη περίπτωση: 

Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη όλων των εκκαθαρισμένων 

απαιτήσεων των επιχειρήσεων από το Δημόσιο και τους φορείς Γενικής 

Κυβέρνησης όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και 

από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότησή τους, εφόσον τo 

ακαθάριστο ποσό του κάθε τίτλου ή της κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει 

τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. 

• Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΕΦΚΑ μη μισθωτών για είσπραξη σε ισχύ 

η οποία απαιτείται στην ακόλουθη περίπτωση: 

Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής ή την είσπραξη όλων των εκκαθαρισμένων 

απαιτήσεων των επιχειρήσεων από το Δημόσιο και τους φορείς Γενικής 

Κυβέρνησης όπως καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και 

από αυτούς που ενεργούν πληρωμές με εντολή ή εξουσιοδότησή τους, εφόσον τo 

ακαθάριστο ποσό του κάθε τίτλου ή της κάθε εκκαθαρισμένης απαίτησης υπερβαίνει 

τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.) 

• Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη σε ισχύ, ή βεβαίωση φορολογικής 

οφειλής για είσπραξη σε ισχύ (σε περίπτωση μη απόδοσης των ληξιπρόθεσμων 

φορολογικών οφειλών). Φορολογική ενημερότητα ή βεβαίωση φορολογικής 

οφειλής απαιτείται στην ακόλουθη περίπτωση: 

Για την είσπραξη χρημάτων ή την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Δημόσιο 

Τομέα, όπως αυτός καθορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, εφόσον το ακαθάριστο 

ποσό για κάθε τίτλο πληρωμής υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500€), ανά 

δικαιούχο. Το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται από τον εισπράττοντα στους 

διενεργούντες την πληρωμή ή την εξόφληση του τίτλου, κατά την πληρωμή ή την 

εξόφληση αυτού. 

15. Στην τιμή περιλαμβάνεται κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α., για την 

προετοιμασία και την διανομή των έτοιμων γευμάτων καθώς και το κόστος 

μεταφοράς των γευμάτων στις δομές των Ξενώνων Φιλοξενίας Ασυνόδευτων 

Ανηλίκων. 

16. Η προσφορά του αναδόχου ισχύει και τον δεσμεύει έως και τις 31/01/2023. 

17. Οι παραπάνω όροι καθώς και οι Τεχνικές Προδιαγραφές που συνοδεύουν την 

πρόσκληση της παρούσας σύμβασης θεωρούνται δεσμευτικοί καθ’ όλη τη διάρκεια 

της σύμβασης, με ποινή απόρριψης της προσφοράς ή κήρυξη εκπτώτου του 

αναδόχου σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ΙΙ. Αναλυτικό Φυσικό και Οικονομικό Αντικείμενο  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΓΕΥΜΑΤΩΝ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 

ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.   

 

ΗΜΕΡΕΣ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΑΝΕΥ 

Φ.Π.Α.  

Σε κάθε ημερήσιο έτοιμο 

γεύμα σίτισης θα 

προσφέρονται σε κάθε 

φιλοξενούμενο : 

α. Πρωινό   

β. Δεκατιανό  

γ. Μεσημεριανό και 

δ. Δείπνο 

έως 30 6,5 € 9 1.755,00 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.   1.755,00 € 

Φ.Π.Α. 13% 228,15 €  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.   1.983,15 € 

 


