
                                                                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 

ΠΡΟΣ 

                                                                            

Κοι.Σ.Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ Νέοι Ορίζοντες 

Κοινωνικός Συνεταιρισμός Περιορισμένης 

Ευθύνης Εκπαιδευτική – Παραγωγική – 

Εμπορική Κοινωνική Επιχείρηση – Μονάδα 

Ψυχικής Υγείας 

Δ/νση: Πλατεία Χρ. Τσιριγώτη Τ.Κ.49100 

Τηλ.2661025277  

email:info@koispekerk.gr 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: 

«1. «Παροχή υπηρεσιών έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση κατασκηνωτών των  Παιδικών Εξοχών -

Κατασκηνώσεων ‘ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ’ - Όρμου Γουβιών, έτους 2022» &  

2. «Παροχή υπηρεσιών έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση κατασκηνωτών των  κατασκηνώσεων στη 

νησίδα Βίδο, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & Διαποντίων Νήσων έτους 2022» 

 

 

 Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, σε συνέχεια του με αρ.πρωτ. 25033/04-07-

2022 ενδιαφέρεται  να αναθέσει την υπηρεσία  με τίτλο «1. Παροχή υπηρεσιών έτοιμων γευμάτων 

για τη σίτιση κατασκηνωτών των  Παιδικών Εξοχών -Κατασκηνώσεων- ‘ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 

ΔΕΣΥΛΛΑΣ’ - Όρμου Γουβιών, έτους 2022»  & 2. «Παροχή υπηρεσιών έτοιμων γευμάτων για τη 

σίτιση κατασκηνωτών των  κατασκηνώσεων στη νησίδα Βίδο, του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας & 

Διαποντίων Νήσων έτους 2022», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού    

66.511,80 €, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αρθμ. 23/2022 

μελέτη της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού, Τμήμα 

Κοινωνικής Πολιτικής 

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχουν εκδοθεί α) οι υπ’ αριθ. ΑΑΥ 1014 & 

1015 με αρ.πρωτ. 24958/01-07-2022 (ΑΔΑΜ:22REQ010857427 και ΑΔΑ:ΨΨ3Υ46ΜΓ2Α-ΥΙ1) 

αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής 

Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, 

τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα 

οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης . 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                       

ΤΗΛ: 26613 62794,799,781                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΡΚΥΡΑ     21/07/2022 

Αρ. Πρωτ.:     27856 

 

 

 

 

 

 





Αφού  λάβετε  υπόψη τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της επισυναπτόμενης μελέτης ,παρακαλούμε 

να μας αποστείλετε οικονομική προσφορά για την ανωτέρω υπηρεσία, με καταληκτική ημερομηνία 

παραλαβής των προσφορών την Πέμπτη   28/07/2022
 
 με τα εξής δικαιολογητικά: 

 

1. Η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού 

προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου 

εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των 

λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73, με βεβαίωση  του γνησίου της υπογραφής του 

ενδιαφερομένου, από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από τα ΚΕΠ, βάσει του δελτίου ταυτότητας ή 

των αντίστοιχων εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 3 του ν. 2690/1999, εκτός και αν η 

υπεύθυνη δήλωση έχει εκδοθεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) 

του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α’ 167). 

2. Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό  του Δημοσίου 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό  του Δημοσίου 

4. Οικονομική προσφορά 

Καθώς και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 11 της Γενικής και Ειδικής 

συγγραφής Υποχρεώσεων.         

    Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 

www.promitheus.gov.gr)                                                                                                                                              

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 

Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή 

Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλείστε  να  επικοινωνήσετε  

με το τμήμα  Προμηθειών τηλ. 26613 62794 ,799,781 e-mail: promithion@corfu.gov.gr.                                        

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν 

προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά. (άρθρο 120 παρ.3α του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν.4782/2021) 

 

Συνημμένα: 

1. Μελέτη 

2. Οικονομική Προσφορά  

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

                                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                          
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας,             
Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού 
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 
Δ/νση: Σαμάρα 13, Κέρκυρα 
Πληρ.: Γ.Μαλακούδη 
Τηλ.   :26613-62124-62126 
Ηλ.ταχ.:pronoia@corfu.gov.gr 
 

              Κέρκυρα  20Ιουλίου2022 
 
 
 

  
 

ΜΕΛΕΤΗ 23/2022 
 

1. Παροχή υπηρεσιών έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση κατασκηνωτών των  
Παιδικών Εξοχών -Κατασκηνώσεων- ‘ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ’ - Όρμου 

Γουβιών, έτους 2022.   
Κ.Α 15 .6481.001  «Υπηρεσίες έτοιμων γευμάτων στις  παιδικές εξοχές - 
κατασκηνώσεις "Σταμ. Δεσύλλας" πρ. ΠΙΚΠΑ  (χρημ/ση Υπ. Εργασίας, 

Κοιν.Υποθέσεων) » 
CPV: 85311300-5 «Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας που παρέχονται σε παιδιά 

και νέους» 
=========================================================== 

2. Παροχή υπηρεσιών έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση κατασκηνωτών των  
κατασκηνώσεων στη νησίδα Βίδο, του 

Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας &Διαποντίων Νήσων έτους 2022. 
Κ.Α:  15 .6481.003 «Υπηρεσίες έτοιμων γευμάτων στις κατασκηνώσεις ΒΙΔΟ» 
CPV: 85311300-5 «Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας που παρέχονται σε παιδιά 

και νέους» 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ……………………σελ.2 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ……………………………………………σελ.9 

3.ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ……………………..σελ.11 

4.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ……………………………………………...…σελ. 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 





2 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                        
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
& ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας,                   
Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού 
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 
 
 

 

  
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Γενικά Χαρακτηριστικά 

Η παρούσα μελέτη αφορά την παροχή υπηρεσιών έτοιμων γευμάτων και 

λοιπών συνοδευτικών ειδών (ψωμί, τυρί, σαλάτα, αρτοσκευάσματα, φρούτο, χυμό 

συσκευασμένο)για τη σίτιση των: 

α.των κατασκηνωτών των Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων«ΣΤ.  

ΔΕΣΥΛΛΑΣ» Όρμου Γουβιών για το έτος 2022,  με χρηματοδότηση του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με την αριθμ. 38499/21.04.2022 

ΚΥΑ(ΦΕΚ 2107/Β/28.04.2022) «Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας 

κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους» για το έτος 2022και  

 β. των κατασκηνωτών στη νησίδα Βίδο, που πρόκειται να λειτουργήσουν για 

το έτος 2022, σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 9-49/04.05.2022 εγκριτική απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας &Διαποντίων Νήσωνκαι 

συγκεκριμένα: 

 Για τις Παιδικές Εξοχές-Κατασκηνώσεις «ΣΤ.ΔΕΣΥΛΛΑΣ» Όρμου Γουβιών, 

τη σίτιση τρις ημερησίως μέχρι του αριθμού των σαράντα οχτώ (48) 

κατασκηνωτών και τις ώρες : 08:00 για το πρωινό, 12:30 για το μεσημεριανό 

και 19:30 για το βραδινό, για το διάστημα από την 27η Ιουλίου 2022 μέχρι την 

15η Σεπτεμβρίου 2022, ημερομηνία λήξης του κατασκηνωτικού προγράμματος, 

σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 02-05/16.05.2022 και 02-06/16.05.2022 αποφάσεις 

του Δ.Σ. των Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 

ΔΕΣΥΛΛΑΣ» όρμου Γουβιώνσε συνδυασμό με το από 20.07.2022 

ηλεκτρονικό μήνυμα του Αναπληρωτή Προέδρου του Δ.Σ Κατασκηνώσεων 

«Στ. Δεσύλλας»και Αντιδημάρχου Κοινωνικής ΠολιτικήςΠρόνοιας και 

Κοινωνικού Έργου κ. ΑνδρέαΣκούπουρα., το οποίο πρωτοκολλήθηκε και 

έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 27648/20.07.2022. 

 Για τις κατασκηνώσεις στη νησίδα Βίδο, τρις ημερησίως μέχρι του αριθμού 

των εβδομήντα (70) κατασκηνωτώνκαι τις ώρες: 08:00 για το πρωινό, 12:30 

για το μεσημεριανό και 19:30 για το βραδινό, για το διάστημα από την 

1ηΑυγούστου 2022 και μέχρι την 31η Αυγούστου 2022, ημερομηνία λήξης του 

κατασκηνωτικού προγράμματος, σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 9-
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49/04.05.2022 εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Κεντρικής Κέρκυρας &Διαποντίων Νήσων σε συνδυασμό με την από 

24.06.2022 εντολή του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, Πρόνοιας και 

Κοινωνικού Έργου. 

Η δε σίτιση των κατασκηνωτών δεν  θα παρέχεται  κατά το διάστημα που 

οικατασκηνώσεις είναι κλειστές για οποιονδήποτε λόγο. Η σίτιση που θα 

παρέχεται  θα περιλαμβάνει : πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, απογευματινό  

και βραδινό . Τα διαιτολόγια είναι ενδεικτικά και μπορούν να τροποποιούνται, 

χωρίς να παραλείπεται καμία ομάδα τροφών, συνοδευτικών, κλπ.  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ  ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΓΟΥΒΙΩΝ& ΝΗΣΙΔΑΣ ΒΙΔΟ 
ΠΡΩΙΝΟ  - ΔΕΚΑΤΙΑΝΟ  - ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΟ 

 

ΗΜΕΡΑ ΕΙΔΟΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΨΩΜΙ ΜΕ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ, ΓΑΛΑ, ή ΚΕΙΚ, / ΦΡΟΥΤΟ ή 

ΧΥΜΟΣ/ ΦΡΟΥΤΟ ή ΚΡΟΥΑΣΑΝ 

ΤΡΙΤΗ 
ΨΩΜΙ ΜΕ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ, ΓΑΛΑ, ή ΚΕΙΚ, / ΦΡΟΥΤΟ ή 

ΧΥΜΟΣ/ ΦΡΟΥΤΟ ή ΚΡΟΥΑΣΑΝ 

ΤΕΤΑΡΤΗ 
ΨΩΜΙ ΜΕ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ, ΓΑΛΑ, ή ΚΕΙΚ, / ΦΡΟΥΤΟ ή 

ΧΥΜΟΣ/ ΦΡΟΥΤΟ ή ΚΡΟΥΑΣΑΝ 

ΠΕΜΠΤΗ 
ΨΩΜΙ ΜΕ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ, ΓΑΛΑ, ή ΚΕΙΚ,  / ΦΡΟΥΤΟ ή 

ΧΥΜΟΣ/ ΦΡΟΥΤΟ ή ΚΡΟΥΑΣΑΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΨΩΜΙ ΜΕ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ, ΓΑΛΑ, ή ΚΕΙΚ,  / ΦΡΟΥΤΟ ή 

ΧΥΜΟΣ/ ΦΡΟΥΤΟ ή ΚΡΟΥΑΣΑΝ 

 ΣΑΒΒΑΤΟ 
ΨΩΜΙ ΜΕ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ, ΓΑΛΑ, ή ΚΕΙΚ,  / ΦΡΟΥΤΟ ή 

ΧΥΜΟΣ/ ΦΡΟΥΤΟ ή ΚΡΟΥΑΣΑΝ 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΨΩΜΙ ΜΕ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ ΚΑΙ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ, ΓΑΛΑ ,ή ΚΕΙΚ / ΦΡΟΥΤΟ ή 

ΧΥΜΟΣ  

 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΓΟΥΒΙΩΝ& ΝΗΣΙΔΑΣ ΒΙΔΟ 
ΜΕΣΗΜΕΡΙ-ΒΡΑΔΥ 

ΗΜΕΡΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΒΡΑΔΥ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 
ΨΑΡΙ (Συνοδευτικό θα είναι πατάτες ή ρύζι) & 

ΣΑΛΑΤΑ & ΨΩΜΙ  

ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ  

ΣΑΛΑΤΑ & ΨΩΜΙ 

 

ΤΡΙΤΗ 

ΖΥΜΑΡΙΚΟ ή ΡΥΖΙ  ή ΜΕ ΚΙΜΑ Ή ΦΑΓΗΤΟ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΙΜΑ 

(π.χ. κεφτεδάκια, μπιφτέκια, σουτζουκάκια ) 

εναλλάξ& ΣΑΛΑΤΑ & ΨΩΜΙ  

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ 

ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΑΛΑΤΑ& ΨΩΜΙ 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 

 

ΛΑΔΕΡΟ (Αρακάς ή μπάμιες ή φασολάκια κ.λπ)  

ΜΠΡΙΑΜ ΧΟΡΤΑΡΙΚΩΝ ΤΥΡΙ 

& ΨΩΜΙ  





4 
 

& ΤΥΡΙ & ΨΩΜΙ  

ΠΕΜΠΤΗ 
ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΑΡΙ (με πατάτες ή ρύζι ή άλλο 

συνοδευτικό) & ΣΑΛΑΤΑ & ΨΩΜΙ & ΦΡΟΥΤΟ 

ΛΑΔΕΡΟ (Αρακάς ή μπάμιες ή 

φασολάκια κ.λπ)   

 ΤΥΡΙ & ΨΩΜΙ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΟΣΠΡΙΑ (Φακές ή Ρεβίθια ή Γίγαντες κ.λπ.) & 

ΤΥΡΙ & Σ ΑΛΑΤΑ &ΨΩΜΙ   

ΝΤΟΜΑΤΕΣ ΓΕΜΙΣΤΕΣ 

 ΤΥΡΙ & ΨΩΜΙ  

ΣΑΒΒΑΤΟ 

 

ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΑ(Συνοδευτικό θα 

είναι πατάτες ή ρύζι) & ΣΑΛΑΤΑ & ΨΩΜΙ  

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ ΚΙΜΑ 

ΣΑΛΑΤΑ & ΨΩΜΙ 

ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ  (Με πατάτες ή ρύζι  ή πουρές ή 

ζυμαρικά & ΣΑΛΑΤΑ & ΨΩΜΙ  & ΦΡΟΥΤΟ 

ΡΙΖΟΤΟ ΚΕΜΠΑΠ 

 ΣΑΛΑΤΑ & ΨΩΜΙ  

 

 

Η σίτιση των κατασκηνωτών τόσο των παιδικών εξοχών-κατασκηνώσεων  

«ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ»  Όρμου Γουβιών για το έτος 2022, όσο και των 

κατασκηνώσεων στη νησίδα Βίδο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας &Διαποντίων 

Νήσων θα γίνει με την  κατ΄ εξαίρεση ανάθεση της τροφοδοσίας σε εταιρεία 

παραγωγής και διάθεσης ετοίμων γευμάτων, τόσο για  

α. τις Παιδικές- Εξοχικές Κατασκηνώσεις «Σταμάτιος Δεσύλλας» Όρμου 

Γουβιών Κέρκυρας, σύμφωνα με :  την  με αριθμ. 01-02/09.05.2022 απόφαση του Δ.Σ. 

των Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων «ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ» όρμου 

Γουβιών,τουπ’ αριθμ.16455/11.05.2022 Ενημερωτικό Σημείωμα της Δημάρχου 

Κεντρικής Κέρκυρας &Δ. Νήσων προς το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών 

Υποθέσεων, την υπ’αριθμ. 18823/25.05.2022 (ΑΔΑ:64ΡΚ46ΜΓ2Α-8ΧΔ)απόφαση της 

Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας &Διαποντίων Νήσων με θέμα «Τροφοδοσία των 

παιδικών Εξοχών κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσυλλας»όρμου Γουβιών και των 

κατασκηνώσεων στη νησίδα Βίδο»και την υπ’ αριθμ.  54434/08.06.2022 εγκριτική 

Απόφαση της  Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα  «Έγκριση 

ανάθεσης της τροφοδοσίας της κατασκήνωσης Σταμάτιος ΔεσύλλαςΌρμουΓουβιών σε 

εταιρεία παραγωγής και διάθεσης ετοίμων γευμάτων » όσο και για 

β. τις κατασκηνώσεις στη νησίδα Βίδο, σύμφωνα και το υπ’ αριθμ. 

18823/25.05.2022 (ΑΔΑ:64ΡΚ46ΜΓ2Α-8ΧΔ) απόφαση της Δημάρχου Κεντρικής 

Κέρκυρας &Διαποντίων Νήσων με θέμα «Τροφοδοσία των παιδικών Εξοχών 

κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσυλλας» όρμου Γουβιών και των κατασκηνώσεων στη 

νησίδα Βίδο και την από 24.06.2022 εντολή του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής, 

Πρόνοιας και Κοινωνικού Έργου. 

Η συνολική δαπάνη για την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών έτοιμων 

γευμάτων και λοιπών συνοδευτικών ειδών (ψωμί, τυρί, σαλάτα, αρτοσκευάσματα, 

φρούτο, χυμό συσκευασμένο), διακρίνεταισε δύο τμήματα και προϋπολογίζεται ως 

ακολούθως : 

 Για το Τμήμα 1, στο συνολικό ποσό των 36.612,00 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 13%,για το έτος 2022, από τον κωδικό με Κ.Α.Ε 15.6481.001με τίτλο: 

«Υπηρεσίες έτοιμων γευμάτων στις  παιδικές εξοχές - κατασκηνώσεις "Σταμ. 





5 
 

Δεσύλλας" πρ. ΠΙΚΠΑ, με χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

 Για το Τμήμα 2: στο συνολικό ποσό των 29.899,80 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 13%,για το έτος 2022, από τον κωδικό με Κ.Α.Ε 15.6481.003 με τίτλο 

«Υπηρεσίες έτοιμων γευμάτων στις κατασκηνώσεις ΒΙΔΟ», με ιδίους πόρους  

Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα  γίνει με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής , για το 

σύνολο της παρεχόμενης υπηρεσίας , σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 , 

όπως ισχύει και τροποποιήθηκε με το Ν. 4782/2021(Α’ 36). 

Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της 

παρούσας μελέτης και κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων  

 

CPV:85311300-5 Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας που παρέχονται σε παιδιά και 
νέους 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της παρεχόμενης υπηρεσίας και όλων των ειδών 

αναλύονται ως ακολούθως: 

 Τα τρόφιμα και γενικώς οι πρώτες ύλες από τις οποίες θα παρασκευάζονται τα 

γεύματα και το  πρωινό και τα συνοδευτικά τους, θα είναι πρώτης ποιότητας, 

από επώνυμα υλικά (όχι αγνώστου προέλευσης) και θα πληρούν τους όρους 

του ισχύοντος κώδικα τροφίμων και ποτών, τις υγειονομικές και 

αστυκτηνιατρικές διατάξεις και τις λοιπές αποφάσεις του Γενικού Χημείου του 

Κράτους και των οδηγιών του ΕΦΕΤ. Επιπλέον, δε θα περιέχουν πρόσθετα 

συστατικά (γαλακτοματοποιητές, σταθεροποιητές, χρωστικές κ.τ.λ. (Ε)) που 

χαρακτηρίζονται ως  επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία. 

 Ειδικά για τα τυποποιημένα – συσκευασμένα τρόφιμα οι ενδείξεις που πρέπει 

να φέρουν υποχρεωτικά είναι:  

- Η ονομασία πώλησης.  

- Ο κατάλογος των συστατικών. 

- Η καθαρή ποσότητα για τα προσυσκευασμένα τρόφιμα.  

- Η χρονολογία ελάχιστης διατηρησιμότητας και στην περίπτωση τροφίμων που 

είναι ευάλωτα από μικροβιολογική άποψη, η τελική χρονολογία ανάλωσης. 

- Οι ιδιαίτερες συνθήκες συντήρησης, χρήσης.  

- Το όνομα ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση του παρασκευαστή ή του 

συσκευαστή.  

- Ο τόπος παραγωγής ή προέλευσης . 

- Η ημερομηνία λήξης. 

- Τα  τυποποιημένα προϊόντα  να μην πλησιάζουν στη λήξη τους. 

 Κατά την παρασκευή των γευμάτων να χρησιμοποιείται παρθένο ελαιόλαδο. 

Δεν θα χρησιμοποιούνται πατάτες συντηρημένες. Τα κρέατα και τα πουλερικά 

που θα χρησιμοποιούνται θα είναι νωπά, απολιπασμένα και αποστεωμένα. Τα 

ψάρια να είναι πρόσφατης κατάψυξης. Οι σαλάτες να είναι εποχής ( μαρούλι , 
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ντομάτα , αγγούρι κ.α.).Τα λαχανικά της σαλάτας θα είναι φρεσκοκομμένα και 

χωρίς  

προσθήκη συντηρητικών ουσιών και τα φρούτα θα είναι φρέσκα. Το ψωμί να 

είναι φρέσκο της ημέρας και τα τυποποιημένα προϊόντα να αναγράφουν 

ημερομηνία λήξης. 

 Για τα κάτωθι προϊόντα της προμήθειας θα τηρούνται οι ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

- Το γάλα θα είναι αγελαδινό γάλα, εβαπορέ 410 γρ. ή 400 γρ. ανάλογα με τη 

διαθεσιμότητα, απαλλαγμένο από οποιαδήποτε άχρηστη, περιττή ή βλαβερή 

ουσία και να έχει υποστεί υψηλού βαθμού αποστείρωση, να είναι σε μεταλλική 

συσκευασία των 410  γραμμαρίων περίπου, καθαρού βάρους, και να πληροί τις 

εκάστοτε περί τροφίμων ισχύουσες διατάξεις. Εξωτερικά της συσκευασίας να 

γράφεται η ημερομηνία λήξης του γάλακτος η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των έντεκα (11) μηνών εκτός ψυγείου καθώς και να φέρει τη 

σήμανση CE. To κάθε κουτί πρέπει να ανοίγει χωρίς τη βοήθεια μηχανικών 

μέσων (easyopen). Το προϊόν να παράγεται σε βιομηχανία που εφαρμόζει το 

σύστημα HACCP και να κατέχει πιστοποιητικό ISO 22000. 

- Η  ζάχαρηθα είναι  άριστης  ποιότητας, λευκή, κρυσταλλικής μορφής.  

- Οι χυμοίθα είναι σε συσκευασία των 100 ml και εξωτερικά θα 

αναγράφονται τα συστατικά, η προέλευση, η ημερομηνία παρασκευής  και η 

ημερομηνία λήξης και η εγγυημένη ημερομηνία λήξης. 

- Η μαργαρίνη  θα πρέπει να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 

78 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονομικές Διατάξεις. 

- Η μαρμελάδα δεν θα περιλαμβάνει  συντηρητικά και θα πρέπει να πληροί 

τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 132 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες 

Κοινοτικές και υγειονομικές Διατάξεις. 

- Το κέικ θα είναι συσκευασμένα με αναγραφόμενη την ημερομηνία 

παρασκευής και την ημερομηνία  λήξης. 

  Τα είδη της παρεχόμενης υπηρεσίας που θα περιλαμβάνονται στα 

προσφερόμενα γεύματα (όπως π.χ. τυρί, κ.τ.λ.) και δεν θα παρασκευάζονται 

στις εγκαταστάσεις του αναδόχου προμηθευτή, θα τα προμηθεύεται από 

νομίμως λειτουργούντα καταστήματα ή επιχειρήσεις. Τα είδη αυτά θα πρέπει 

να παρασκευάζονται από πρώτες ύλες άριστης ποιότητας σύμφωνα με τους 

όρους του κώδικα τροφίμων και ποτών και δεν θα περιέχουν πρόσθετα 

συστατικά (γαλακτοματοποιητές, σταθεροποιητές, χρωστικές κ.τ.λ. (Ε) που 

χαρακτηρίζονται σαν επικίνδυνα, επιβλαβή ή ύποπτα για την υγεία), σε 

εργαστήρια που θα πληρούν τις υγειονομικές και αστυκτηνιατρικές διατάξεις.  

- Τα όρια βάρους των μερίδων και η ποιότητα τους θα είναι σύμφωνα με αυτά 

που καθορίζονται από την Αγορανομική Διάταξη 7/2009, όπως αυτή έχει  

τροποποιηθεί και ισχύει.  

- Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προτείνει διαφορετικούς  τρόπους 

μαγειρέματος χωρίς να αλλάζουν οι πρώτες ύλες και επίσης να προτείνει την 

αυξομείωση των μερίδων, χωρίς να    υπερβαίνει το συμβατικό αντικείμενο. 
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- Τυχόν αλλαγές στο μενού του αναδόχου, λόγω έλλειψης ενός προϊόντος 

στην αγορά, θα πραγματοποιούνται  μετά από έγκριση του Τμήματος 

Κοινωνικής  

- Πολιτικής και με την προϋπόθεση ότι το νέο μενού θα είναι ισάξιας 

ποιότητας και κόστους. 

- Τα ημερήσια γεύματα θα στεγανοποιούνται σε κατάλληλες αλουμινένιες 

συσκευασίες  μιας χρήσης τα οποία θα βρίσκονται τοποθετημένα σε 

ισοθερμικούς θαλάμους , που θα πληρούν τις υγειονομικές προδιαγραφές 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

- Η   φροντίδα της μεταφοράς τρις ημερησίως ,ανήκει στον /στην ανάδοχο και 

τα  μεταφορικά μέσα του θα πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως  ορίζονται από  

την κείμενη νομοθεσία για τη μεταφορά έτοιμου φαγητού.  

- Η οποιαδήποτε συσκευασία του μαγειρεμένου φαγητού να πληροί τις 

προδιαγραφές  υγιεινής και   της νομοθεσίας περί συσκευασίας του έτοιμου 

φαγητού.  

- Η μεταφορά όλων των γευμάτων και συνοδευτικών ειδών θα γίνεται με 

φροντίδα του αναδόχου με καθαρά δικά του μεταφορικά μέσα εφοδιασμένα 

με την κατάλληλη άδεια για μεταφορά έτοιμου φαγητού και  τροφίμων, στον 

συμφωνηθέντα ημερήσιο χρόνο παράδοσης , στο χώρο των  

Κατασκηνώσεων  στον όρμο Γουβιών και στη νησίδα Βίδο. 

- Η παρασκευή των γευμάτων θα γίνεται αυθημερόν, αποκλειόμενης της 

μεθόδου προκατάψυξης,  τύπου cook and freeze, επί ποινή αποκλεισμού και  

θα τυποποιούνται σε επιτρεπόμενες από τη   σχετική νομοθεσία 

συσκευασίες. Θα παρασκευάζονται και θα τυποποιούνται σε νόμιμα   

λειτουργούντες χώρους, που θα διαθέτουν την άδεια ίδρυσης και 

λειτουργίας επιχείρησης που σχετίζεται με την παρασκευή, συσκευασία και 

διάθεση έτοιμου φαγητού. Σε περίπτωση που μέρος των προσφερόμενων 

γευμάτων και ειδών δεν είναι παρασκευασμένα από τον ίδιο τον 

προμηθευτή, τότε, ο ο/η ανάδοχος οφείλει με δική του ευθύνη να 

διασφαλίσει τον παραπάνω όρο. 

- Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό και τις 

προδιαγραφές των χώρων παραγωγής, συντήρησης, αποθήκευσης κ.τ.λ. 

προκειμένου να έχει την δυνατότητα να παράγει, να συσκευάζει και να 

διανείμει τουλάχιστον διακόσια ογδόντα (280) γεύματα την ημέρα.  

- Ο/Η ανάδοχος θα λαμβάνει  τα μέτρα για τη διασφάλιση  της ποιότητας 

κατά την παρασκευή, μεταφορά και διάθεση του έτοιμου φαγητού, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες προδιαγραφές του   Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 

- Η επιχείρηση θα πρέπει να συμμορφώνεται με την οδηγία 93/43/ΕΟΚ 

σύμφωνα με την οποία απαιτείται η εφαρμογή γενικών κανόνων Υγιεινής 

των τροφίμων σε συνδυασμό με την εφαρμογή  συστήματος διαχείρισης 

ασφάλειας των τροφίμων  (HACCP-HazardAnalysisCriticalControlPoints) 

στην επιχείρηση και τον οδηγό 1 του ΕΦΕΤ. 

- Γενικότερα, η παρασκευή, αποθήκευση, μεταφορά  και  διάθεση έτοιμων 

προς κατανάλωση γευμάτων θα πραγματοποιείται με την εφαρμογή των 
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διαδικασιών που προβλέπονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές του 

συστήματος ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP), 

με βάση τον κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της Ε.Ε. για την υγιεινή των τροφίμων.  

- Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόζει τις αρχές του Διεθνούς πρότυπου 

ασφάλειας τροφίμων  Iso 2009-2008 

- Η μεταφορά του έτοιμου φαγητού και των συνοδευτικών του  θα πληροί 

αυστηρά  τους  όρους υγιεινής και καθαριότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες 

υγειονομικές διατάξεις 

- H εταιρεία που θα αναλάβει την παρασκευή έτοιμου φαγητού, θα πρέπει να 

έχει έδρα εντός του Νομού Κέρκυρας ή Παράρτημα, το οποίο να είναι σε 

λειτουργία τουλάχιστον ένα έτος, εντός του Νομού Κέρκυρας. Το έτοιμο 

φαγητό και στις δύο περιπτώσεις, θα πρέπει να παρασκευάζεται εντός του 

Νομού Κέρκυρας 

- Τα γεύματα θα διανέμονται ζεστά (μεταφερόμενα σε κατάλληλους για το 

σκοπό αυτό θερμοθαλάμους) ενώ τα συνοδευτικά είδη, τα οποία απαιτούν 

θερμοκρασία ψύξης–συντήρηση (όπως τυρί φέτα, σαλάτα, φρούτα) θα 

μεταφέρονται σε ισοθερμικούς περιέκτες και με την χρήση  παγοκυστών, 

ώστε να διασφαλίζεται η διατήρηση της θερμοκρασίας των συγκεκριμένων 

προϊόντων (για την φέτα κάτω των 5οC), σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία, καθόλη τη διάρκεια της μεταφοράς    

- Απαγορεύεται η εκ μέρους του/της  αναδόχου εγκατάσταση και λειτουργία 

δικτύου και δεξαμενής  υγραερίου ή φιαλών υγραερίου  και σχετικών 

συσκευών στο χώρο που παραχωρείται από τις Παιδικές Εξοχές- 

Κατασκηνώσεις  Στ. Δεσύλλας και τις δημοτικές κατασκηνώσεις στη νησίδα 

Βίδο, για τη διανομή του συσσιτίου για τη συντήρηση των φαγητών σε 

κατάλληλη θερμοκρασία. 

- Ο ανάδοχος θα πρέπει να διευκολύνει το νόμιμο έλεγχο της λειτουργίας της 

επιχείρησης του, προς προμήθεια συσσιτίου καθώς και τον έλεγχο της 

γνησιότητας και ποιότητας των χρησιμοποιουμένων υλικών, της ποσότητας 

και του βάρους των χορηγουμένων μερίδων φαγητού και των συνοδευτικών, 

ο οποίος θα διενεργείται από τις  αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες 

(Αγορανομία, Υγειονομική Υπηρεσία Υπουργείου ή τη Δ/νση Εμπορίου, 

Κτηνιατρικής, ΕΦΕΤ κ.τ.λ.). 

- Ο ανάδοχος θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για οποιοδήποτε πιθανόν 

πρόβλημα παρουσιαστεί στην υγεία των κατασκηνωτών από την μη τήρηση 

των προδιαγραφών των πρώτων υλών, του τρόπου παρασκευής των 

γευμάτων, της προετοιμασίας της σαλάτας και των πρωινών, της 

συσκευασίας και της μεταφοράς αυτών στον τόπο παράδοσης, καθώς και 

της ποιότητας και των προδιαγραφών των συνοδευτικών έτοιμων ειδών και 

των παραγόμενων από άλλους προμηθευτές . 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 
ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
&ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

 
ΤΜΗΜΑ 1:Παροχή υπηρεσιών έτοιμου φαγητού για τη σίτιση των 
κατασκηνωτών των Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων  «ΣΤ.  ΔΕΣΥΛΛΑΣ» 
Όρμου Γουβιών για το έτος 2022. 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

Τμήμα 
1 

Παροχή 
υπηρεσιών 

έτοιμου 
φαγητού ανά 

άτομο σε 
ημερήσια βάση  

50 Ημέρες 48 13,50 € 32.400,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  32.400,00 € 
 Φ.Π.Α. 13%  4.212,00 € 
                                                                     ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 36.612,00€ 

 
ΤΜΗΜΑ 2: Παροχή υπηρεσιών έτοιμου φαγητού για τη σίτιση των 
κατασκηνωτών στη νησίδα Βίδο για το έτος 2022. 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΕ ΕΥΡΩ 

Τμήμα 
2 

Παροχή 
υπηρεσιών 

έτοιμου 
φαγητού ανά 

άτομο σε 
ημερήσια βάση 

28 Ημέρες 70 13,50 € 26.460,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.  26.460,00 € 
 Φ.Π.Α. 13%  3.439,80€ 
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                                                                     ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13% 29.899,80 € 
 
Η δαπάνη θα βαρύνει: 

Για το Τμήμα 1: τον Κ.Α. 15.6481.001  «Υπηρεσίες έτοιμων γευμάτων στις  παιδικές 

εξοχές –κατασκηνώσεις "Σταμ. Δεσύλλας" πρ. ΠΙΚΠΑ  (χρημ/ση Υπ. Εργασίας, 

Κοιν.Υποθέσεων) , 

Για το Τμήμα 2:τον Κ.Α.15.6481.003«Υπηρεσίες έτοιμων γευμάτων στις 

κατασκηνώσεις ΒΙΔΟ»,με ιδίους πόρους 

προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου  Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων. 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ 1:  
 

36.612,00 € 

ΤΜΗΜΑ 2 : 
 

29.899,80€ 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1+2 
 

66.511,80€ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
&ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο:  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, μεταφορά και παράδοση στο 

χώρο των κατασκηνώσεων έτοιμων γευμάτων  και συγκεκριμένα: 

α. στο χώρο των Παιδικών Εξοχών -Κατασκηνώσεων- ‘Στ. Δεσύλλας’ - Όρμου 

Γουβιών, με χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , 

σύμφωνα με την αριθμ. 38499/21.04.2022 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2107/Β/28.04.2022) «Ανάθεση 

οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε 

Δήμους» και  

β. στο χώρο των κατασκηνώσεων στη νησίδα Βίδο του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας 

&Διαποντίων Νήσων,  με ιδίους πόρους, που πρόκειται  να λειτουργήσουν τη θερινή  

περίοδο έτους 2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 9-49/04.05.2022 εγκριτική απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας &Διαποντίων Νήσων. 

 
Τμήμα 1 :Παροχή υπηρεσιών έτοιμου φαγητού για τη σίτιση των κατασκηνωτών 

των Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων  «ΣΤ.  ΔΕΣΥΛΛΑΣ» Όρμου 
Γουβιών για το έτος 2022. 

 
Τμήμα 2: Παροχή υπηρεσιών έτοιμου φαγητού για τη σίτιση των κατασκηνωτών 

στη νησίδα Βίδο για το έτος 2022. 
 

ΑΡΘΡΟ 2ο:  ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  

 

Τις διατάξεις: 

1. Tου Ν.4605 / 2019 (Φ.Ε.Κ. 52/τ.Α΄/01-04-2019) «Εναρμόνιση της Ελληνικής 

Νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της 
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τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν 

αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και 

αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) –Μέτρα για την επιτάχυνση του 

έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» 

2. Του Ν.3463/ΦΕΚ 114 Α’/8-6-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων» άρθρο 75 τομέας Ε περίπτωση 10. 

3. Του Ν.3852/ΦΕΚ 87 Α’/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και 

της αποκεντρωμένης διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

4. Του N.3861/ΦΕΚ 112 Α’/13-7-2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα   Διαύγεια» και 

άλλες διατάξεις» 

5. Την με αριθμό 1450/550/10-2-1982 Υπουργική Απόφαση 

6. Του  Ν.4071/12 (ΦΕΚ 85/11.04.2012 τεύχος Α’): Ρυθμίσεις για την τοπική 

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση 

Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. 

7. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων»  

8. Του Ν.4152/13, ΦΕΚ-107 Α/9-5-13  Άρθρο 1 παρ. Ζ – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 16-3-

2013 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16ης 

Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων  πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές» 

9. Του Άρθρου  4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 240/12.12.2012 τεύχος 

Α’) «Ρύθμιση ζητημάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του υπουργείου 

Εσωτερικών- Προμήθειες ΟΤΑ α' και β' βαθμού».   

10. Του Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εσωτερικών»,   άρθρα  63 & 66 

11. Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 /A’/26-3-2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-

Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου 

Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π. δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» 

12. Του N.4254/2014 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014) υποπαράγραφος ΣΤ.20 «Εφαρμογή 

ΕΣΗΔΗΣ» 

13. Του Ν.4412/16  (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α)  Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ). 
14. Του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-7-2018) «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι » 

15. To N. 4782/2021( ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) 

16. Την υπ’αριθμ. 33958/29.09.2021 με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων και 

Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας 

&Διαποντίων Νήσων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε αυτούς και εξουσιοδότηση 

υπογραφής» (ΑΔΑ: 9ΨΕΟ46ΜΓ2Α-ΒΟΙ) απόφαση της Δημάρχου Κεντρικής 

Κέρκυρας & Δ.Νήσων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 3516/28.01.2022 
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(ΑΔΑ 6ΨΒ846ΜΓ2Α-ΒΣΠ) απόφαση της Δημάρχου ΚεντρικήςΚέρκυρας & Δ. 

Νήσων. 

17. Tην αριθμ. 38499/21.04.2022 (ΦΕΚ 2107/τ.Β/28.04.2022) ΚΥΑ «Ανάθεση 

οργάνωσης και λειτουργίας κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε 

Δήμους».   

18. Την υπ’ αριθμ. 18823/25.05.2022 (ΑΔΑ:64ΡΚ46ΜΓ2Α-8ΧΔ) απόφαση της 

Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας &Διαποντίων Νήσων με θέμα «Τροφοδοσία 

των παιδικών Εξοχών κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσυλλας» όρμου Γουβιών 

και των κατασκηνώσεων στη νησίδα Βίδο» 

19. Την υπ’ αριθμ. 54434/08.06.2022  εγκριτική Απόφαση  της  Υφυπουργού 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με θέμα  «Έγκριση ανάθεσης της 

τροφοδοσίας της κατασκήνωσης Σταμάτιος Δεσύλλας Όρμου Γουβιών σε 

εταιρεία παραγωγής και διάθεσης ετοίμων γευμάτων» 

20. Την αριθμ. 9-49/04.05.2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 

Κεντρικής Κέρκυρας & Δ.Ν. περί «έγκρισης λειτουργίας κατασκηνωτικού 

προγράμματος και δημιουργικής απασχόλησης στη Νησίδα Βίδο», σε 

συνδυασμό με την από 24.06.2022 εντολή του Αντιδημάρχου Κοινωνικής 

Πολιτικής, Πρόνοιας και Κοινωνικού Έργου.  

 

ΑΡΘΡΟ 3ο:  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Η παροχή υπηρεσιών για τη σίτιση των κατασκηνωτών στις Παιδικές Εξοχές -

Κατασκηνώσεις- ‘Στ. Δεσύλλας’ - Όρμου Γουβιών και των κατασκηνωτών στη νησίδα 

Βίδο έχει προϋπολογισμό 66.511,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% και έχει αριθμό 

αναφοράς CPV 85311300-5 (Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας που παρέχονται σε παιδιά 

και νέους)  

Το ποσό αυτό, θα καλυφθεί: 

 Για το Τμήμα 1,ποσό ύψους 36.612,00 € από τον Κ.Α 15.6481.001  «Υπηρεσίες 

έτοιμων γευμάτων στις  παιδικές εξοχές - κατασκηνώσεις "Σταμ. Δεσύλλας" πρ. ΠΙΚΠΑ  

(χρημ/ση Υπ. Εργασίας, Κοιν.Υποθέσεων), με χρηματοδότηση του Υπουργείου Εργασίας 

& Κοινωνικών Υποθέσεων . 

Για το Τμήμα 2, ποσό ύψους 29.899,80 €από τον Κ.Α 15.6481.003 «Υπηρεσίες 

έτοιμων γευμάτων στις κατασκηνώσεις ΒΙΔΟ», με ιδίους πόρους του Δημοτικού 

προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου  Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

Η ανάθεση θα διεξαχθεί με τη διαδικασία  της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 

του Ν. 4412/2016 . 
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ΑΡΘΡΟ 5ο   ΚΡΙΤΗΡΙΑ -  ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

 

Κριτήριο ανάθεσης,  είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά,  

η οποία προσδιορίζεται βάση τιμής και  πληροί  τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.  

 

ΑΡΘΡΟ 6ο:  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ  

Η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα διεξαχθεί από  την επιτροπή 

Διενέργειας και Αξιολόγησης της Διαδικασίας Ανάθεσης για τη Σύμβαση Δημοσίων 
Συμβάσεων Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο:  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής  : 

1. Υποψήφιοι ή προσφέροντες και, σε περίπτωση ενώσεων, τα μέλη αυτών 

μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:  

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η 

υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 

και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της 

ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας 

παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 

Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης Δημοσίων συμβάσεων. 

2. Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 

σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και 

τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι 

αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και 

τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω 

συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα 

έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 8o:  ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 

Τα οριζόμενα στο άρθρο 73 παρ.1 &άρθρο 74 παρ.2 του ν.4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 9ο  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ  
                                  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

 

Οι Προσφέροντες οφείλουν να καταθέσουν : 

 
Επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε 

περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την 

υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο 

άρθρο 79Α, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ. 

1 του άρθρου 73.  

2. Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου 

3. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό  του Δημοσίου 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 75 Ν. 4412/2016 πρέπει  να αποδεικνύεται  

α) η καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας 

β) η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

γ) η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο  ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Πρέπει να κατατεθούν ως κριτήρια επιλογής τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

1. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου του τόπου όπου ασκούν το 

επάγγελμά τους ή άλλης αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τα ισχύοντα στη χώρα 

εγκατάστασής τους, με το οποίο θα βεβαιώνεται  η εγγραφή τους σε αυτό ή στα 

Μητρώα του ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο.) 

2. Αντίγραφοτης Αδείας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης. που σχετίζεται 

με την παρασκευή, συσκευασία και διάθεση έτοιμου φαγητού. Η παρασκευή 

των γευμάτων θα γίνεται αυθημερόν, αποκλειόμενης της μεθόδου 

προκατάψυξης,  τύπου cook and freeze, επί ποινή αποκλεισμού και  θα 

τυποποιούνται σε επιτρεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία συσκευασίες. Θα 

παρασκευάζονται και θα τυποποιούνται σε νόμιμα   λειτουργούντες χώρους. 

3. Υπεύθυνη δήλωση  ότι  δεν θα χρησιμοποιήσουν εγκατάσταση και λειτουργία 

δικτύου και δεξαμενής υγραερίου στο χώρο που παραχωρείται από τις 

κατασκηνώσεις για τη συντήρηση των φαγητών σε κατάλληλη θερμοκρασία, 

καθώς και η χρήση φιαλών υγραερίου για τη λειτουργία σχετικών συσκευών. 

4. Να αναφέρουν τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών που έχουν εκτελέσει 

κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας 
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5. Ο/η ανάδοχος  θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό HACCP 

(HazardAnalysis&CriticalControlPoints – Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμων 

Σημείων Ελέγχου) σε ισχύ, με στόχο την   ασφάλεια των τροφίμων για την 

προστασία της υγείας των καταναλωτών. 

6. Ο/η ανάδοχος  θα πρέπει να διαθέτει δικά του μεταφορικά μέσα εφοδιασμένα 

με την κατάλληλη άδεια για την μεταφορά  με δική του φροντίδα,  έτοιμου 

φαγητού και  τροφίμων, στον συμφωνηθέντα ημερήσιο χρόνο παράδοσης , στο 

χώρο των  Κατασκηνώσεων  στον όρμο Γουβιών και στη νησίδα Βίδο. 

7. Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό του Δημοσίου 

8. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμό  του Δημοσίου 

9. Όσοι/σες, παρασκευάζουν, μεταφέρουν και σερβίρουν το φαγητό θα είναι 

εφοδιασμένοι με  πιστοποιητικό υγείας  

10. Υπεύθυνες δηλώσεις  ότι  δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού τουάρθρου 73 

παρ.1 & του άρθρου 74 παρ.2 του ν.4412/2016 

11. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 

χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 

φορέας (υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής 

ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας). 

12. Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς, το οποίο 

εσωκλείεται σε ξεχωριστό φάκελο, εντός του ενιαίου φακέλου (υπόδειγμα της 

οποίας εμπεριέχεται στη Μελέτη). 

13. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην 
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους 
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην 
ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

14. Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών 
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,  οι φορείς στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζεται ο οικονομικός φορέας υποχρεούνται στην υποβολή 
υπευθύνων δηλώσεων που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού  του άρθρου 73 παρ.1 & του άρθρου 74 παρ.2 του ν.4412/2016 
και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής.  

 

ΑΡΘΡΟ 12ο:  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Η διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών έτοιμων γευμάτων για τη 

σίτισητων κατασκηνωτών ορίζεται από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης και 

έχει διάρκεια έως 15Σεπτεμβρίου 2022 για τις  παιδικές εξοχές - κατασκηνώσεις 

"Σταμ. Δεσύλλας" πρ. ΠΙΚΠΑ όρμου Γουβιών καιέως 31 Αυγούστου 2022 για τις 

κατασκηνώσεις στη νησίδα Βίδο, ημερομηνία λήξης του κατασκηνωτικού 

προγράμματος τόσο για τις παιδικές εξοχές - κατασκηνώσεις "Σταμ. Δεσύλλας" πρ. 
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ΠΙΚΠΑ  όρμου Γουβιών όσο κα για τις κατασκηνώσεις στη νησίδα Βίδο.  

Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της 

υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να 

παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που 

υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες 

περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική 

διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η 

παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα 

αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο     ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 218 ν. 4412/2016: 

 

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

διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με 

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να 

επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

2.  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. 

δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των 

συμβατικών υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το 

σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει 

το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η 

αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως. 

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή 

του αναδόχου. 

4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα 
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να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 

ΑΡΘΡΟ 14ο:   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

 

1. Ο/Η ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί την παροχή υπηρεσίας, αφού 

προηγουμένως λάβει από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  «αίτηση αγοράς»  

υπογεγραμμένη από τους αρχηγούς των  κατασκηνώσεων ή τους οριζόμενους 

δημοτικούς υπαλλήλους αρμόδιους για την οργάνωση και λειτουργία των 

κατασκηνώσεων, από  τον/την Προϊστάμενο/νη του Τμήματος Κοινωνικής 

Πολιτικής  και θεωρημένη από τον /την Προϊστάμενο/νη της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού. Οι αρχηγοί 

των  κατασκηνώσεων και οι οριζόμενοι δημοτικοί υπάλληλοι  αρμόδιοι για την 

οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των κατασκηνώσεων είναι υποχρεωμένοι να 

ενημερώνουν εγκαίρως το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και τον ανάδοχο  για 

τον ακριβή αριθμό των προς σίτιση κατασκηνωτών , σε περιπτώσεις απουσιών  

των κατασκηνωτών. 
2. Η παράδοση των ημερήσιων γευμάτων θα γίνεται τρις ημερησίως και 

συγκεκριμένα κατά τις ακόλουθες ώρες: 08:00 για το πρωινό, 12:30 για το 

μεσημεριανό και 19:30 για το βραδινό, στο χώρο των κατασκηνώσεων 

στονόρμο  Γουβιών και στη νησίδα Βίδο αντίστοιχα. 

3. Η παράδοση των γευμάτων θα συνοδεύεται από τα απαιτούμενα από το νόμο 

παραστατικά (δελτίο αποστολής κ.λ.π), στα οποία θα  αναγράφεται κάθε 

στοιχείο που προβλέπεται από τον κώδικα φορολογικών στοιχείων και τις 

ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. Θα υπογράφονται και θα παραδίδονται 

στον αρχηγό της έκαστης κατασκήνωσης ή τον οριζόμενο δημοτικό υπάλληλο 

αρμόδιο για την οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία των Κατασκηνώσεων και 

θα παραδίδονται εβδομαδιαίως στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής. 

4. Αυτοί που θα παραλαμβάνουν τρις ημερησίως τα έτοιμα γεύματα θα είναι οι 

αρχηγοί των κατασκηνώσεων , όπως θα οριστούν με την ανάληψη των 

καθηκόντων τους  και θα έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις :α) να 

συνεργάζονατι καθημερινά με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και να 

βεβαιώνουν τον αριθμό των ημερησίως σιτιζόμενων κατασκηνωτών 

προκειμένου να γίνονται από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής οι ημερήσιες 

παραγγελίες, και απουσία αυτών, ο οριζόμενος με απόφαση Δημάρχου  

δημοτικός υπάλληλος, αρμόδιος  για την οργάνωση και λειτουργία των 

κατασκηνώσεων κατά την θερινή περίοδο 2022.  

5. Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να αυξομειώνει, όταν κρίνει τούτο αναγκαίο, τις 

ποσότητες των παρεχόμενων ειδών. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

εκτελέσει την παροχή υπηρεσιών έτοιμου φαγητού όπως θα τροποποιείται, 

εφόσον οι αυξομειώσεις αυτές δεν προκαλούν υπέρβαση του συνολικού 

συμβατικού αντικειμένου.  
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ΑΡΘΡΟ 15ο: Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής  
γενικών υπηρεσιών 

 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών σίτισης με έτοιμα γεύματα θα γίνει 

με βεβαίωση η οποία εκδίδεται από την Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινωνικής  

Πολιτικής, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, περί απευθείας 

ανάθεσης.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο: ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΑΔΟΤΕΟΥ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   

 
1. Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής διατηρεί το δικαίωμα  να διενεργεί τακτικούς 

ποσοτικούς  και ποιοτικούς  ελέγχους σε τακτά χρονικά διαστήματα 

προκειμένου να διαπιστώνεται η ποιότητα των  παραδιδόμενων  προϊόντων, η 

κανονικότητα του βάρους των μερίδων, ο  αριθμός  των παραδιδόμενων ειδών, 

η  λήξη των συσκευασμένων προϊόντων κλπ.  Είδη τα οποία ενδεχομένως δεν 

παραληφθούν  από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής  του Δήμου για νόμιμους 

λόγους, δεν θα  πληρώνονται  από τον Δήμο. 

2. Σύμφωνα με το Άρθρο 220 ν.4412/2016, σε περίπτωση οριστικής απόρριψης 

ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών, με έκπτωση επί της 

συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα 

από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση 

των υπηρεσιών αυτών με άλλες, 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 πάροχος των 

υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 

σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

3. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα 

στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 17ο: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 

εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος 

της σύμβασης χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και 

κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού. 

Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 200 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, 

όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 102 του Ν. 4782/2021 (π.χ. Με την εξόφληση του 

100 % της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια 

κατασκηνωτικών ειδών. Ο παραπάνω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στις 
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τμηματικές παραδόσεις, εφόσον αυτές προβλέπονται από την σύμβαση. (άρθρο 200 

παρ. 3 του Ν. 4412/20160). 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Σύμφωνα με το Άρθρο 203 ν.4412/2016: 

 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο 

όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης 

σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από 

τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφώθηκε με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, 

που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου 

χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμήθειας αγαθών, εφόσον δεν φόρτωσε, 

δεν παρέδωσε ή δεν αντικατέστησε τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκεύασε ή δεν 

συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 περί χρόνου παράδοσης υλικών, με την 

επιφύλαξη της παρ. 2, 

δ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, εφόσον δεν παρείχε τις 

υπηρεσίες ή δεν υπέβαλε τα παραδοτέα ή δεν προέβη στην αντικατάστασή τους μέσα 

στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με τα όσα 

προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας, με την 

επιφύλαξη της παρ. 2 του παρόντος. 

2.Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά τις 

περ. γ’ και δ’ της παρ. 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η 

οποία μνημονεύει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, θέτοντας προθεσμία 

για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη 

της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 

προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε, χωρίς ο ανάδοχος να 

συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

3.Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του 

φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4.Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση 

ή σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου 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, 
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β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη 

σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού 

από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων 

γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την 

ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξής του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 

ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και 

μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

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 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί 

αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

γ) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας 

αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από 

τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης 

στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη 

διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου 

εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 

οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας 

ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32. Το 

διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: Δ = (ΤΚΤ - ΤΚΕ) x Π 

Όπου: 

Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 

προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο 

οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές 

τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν 

προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν 

προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την 

οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην 

αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου. Ο ανωτέρω συντελεστής λαμβάνει 

τιμές από 1,01 έως και 1,05 και προσδιορίζεται από την αναθέτουσα αρχή στα έγγραφα 

της σύμβασης. Αν δεν προσδιορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, λαμβάνει την τιμή 

1,01. 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ 

(18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και 

εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως 

από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του 

διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του 
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Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής. 

5.Η κήρυξη του αναδόχου ως εκπτώτου γνωστοποιείται από την αναθέτουσα αρχή, 

αμελλητί, στην ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία ορίζεται αρμόδια για την τήρηση σχετικού μητρώου. 

Τα στοιχεία του μητρώου αξιοποιούνται κατά την εφαρμογή του άρθρου 74, περί 

αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Σύμφωνα με το N.4412/2016 άρθρο 18  : 

1.Κατά την εκτέλεση των δημόσιων συμβάσεων, οι οικονομικοί φορείς τηρούν τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 

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

περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 

Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α'. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται 

και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των 

ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

2.Οι ανάδοχοι Δημοσίων συμβάσεων εντάσσονται κατά προτεραιότητα στα 

προγράμματα επιθεωρήσεων και ελέγχων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

(Σ.ΕΠ.Ε.), σύμφωνα με το π.δ. 113/2014 (Α' 180) και του Σώματος Επιθεώρησης 

Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων, σύμφωνα με το π.δ. 100/2014 

(Α' 167), εφόσον πληρούν τα ειδικότερα κριτήρια που ορίζονται στις διατάξεις που 

διέπουν τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. 

3.Η υποχρέωση της παραγράφου 2:(α) επισημαίνεται στα έγγραφα της σύμβασης, 

σύμφωνα με το άρθρο 53 και (β) αποτελεί ειδικό όρο της σύμβασης , σύμφωνα με το 

άρθρο 130. 

4. Η αθέτηση της υποχρέωσης της παραγράφου 2 συνιστά σοβαρό επαγγελματικό 

παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ' της 

παραγράφου 4 του άρθρου 73, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις. 

Ειδικά, κατά τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

καθαρισμού ή/και φύλαξης, ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοούνται ιδίως τα 

προβλεπόμενα στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ' της παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 

3863/2010 (Α' 115). 

 

Η συντάξασα υπάλληλος 

 

 

 

 

Ελένη Γλυκιώτη 

ΔΕ/Β Διοικητικού 

Η αν. Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

 ΚοινωνικήςΠροστασίας,Παιδείας, Πολιτισμού & 

Αθλητισμού 

 

 

Μαρία Σαγιαδινού 

ΠΕ/Α Διοικητικού -Οικονομικού 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 

ΔΙΑΠΟΝΤΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ-
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ «ΣΤ.ΔΕΣΥΛΛΑΣ»  ΟΡΜΟΥ ΓΟΥΒΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΗΣΙΔΑ ΒΙΔΟ 
  …………………………………….. 

        
ΤΜΗΜΑ 1:Παροχή υπηρεσιών έτοιμου φαγητού για τη σίτιση των κατασκηνωτών των 
Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων  «ΣΤ.  ΔΕΣΥΛΛΑΣ» Όρμου Γουβιών για το έτος 
2022. 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

Τμήμα 
1 

Παροχή 
υπηρεσιών 

έτοιμου φαγητού 
ανά άτομο σε 

ημερήσια βάση  

50 Ημέρες 48   

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.   
 Φ.Π.Α. 13%   
                                                                     ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%  

 
ΤΜΗΜΑ 2:Παροχή υπηρεσιών έτοιμου φαγητού για τη σίτιση των κατασκηνωτών στη 
νησίδα Βίδο για το έτος 2022. 

 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΡΙΘΜΟΣ  
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

Τμήμα 
1 

Παροχή 
υπηρεσιών 

έτοιμου φαγητού 
ανά άτομο σε 

ημερήσια βάση 

28 Ημέρες 70   

 ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.   
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 Φ.Π.Α. 13%   
                                                                     ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 13%  

 
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

 
(Υπογραφή - Σφραγίδα) 




