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Ζχοντασ υπόψη: 

1. Τισ διατάξεισ  του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) " Ρρομικειεσ του Δθμόςιου Τομζα  

ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων ". 

2. Το Ρ.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.2007) "Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν του Δθμοςίου" 

3. Το Ρ.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ 

τθσ Οδθγίασ 2004/18/ΕΚ «περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων 

ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν» 

4. Τθν υπ’ αρικμ 35130/739/9.8.2010 απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομικϊν για τθν 

«Αφξθςθ των χρθματικϊν ποςϊν του άρκρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τθ ςφναψθ 

δθμοςίων ςυμβάςεων που αφοροφν προμικεια προϊόντων, παροχι υπθρεςιϊν ι 

εκτζλεςθ ζργων».  

5. Τισ διατάξεισ του Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/1995) «Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των 

δαπανϊν του κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει ςιμερα. 

6. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α’/13-07-2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν 

υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και 

αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ». 

7. Του άρκρου 68 του Ν. 3863/2010 «Νζο Αςφαλιςτικό Σφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, 

ρυκμίςεισ ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ» (ΦΕΚ 115, Α’)  όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το 

άρκρο 22 του Ν.4144/2013 «Αντιμετϊπιςθ τθσ παραβατικότθτασ ςτθν Κοινωνικι 

Αςφάλιςθ και ςτθν αγορά εργαςίασ και λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ του Υπουργείου 

Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ» (ΦΕΚ 88, Α’) 

8. Του Ν.3886/2010 «Δικαςτικι Ρροςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων – 

Εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν οδθγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 

21θσ Ιουνίου 1989 (L 395) και τθν οδθγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 25θσ 

Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπωσ τροποποιικθκαν με τισ οδθγίεσ 2007/66/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L 335) 

(ΦΕΚ173, Α’) 

9. Του Ν.4013/2011 «Σφςταςθ ενιαίασ ανεξάρτθτθσ αρχισ δθμόςιων ςυμβάςεων και 

κεντρικοφ θλεκτρονικοφ μθτρϊου δθμοςίων ςυμβάςεων – αντικατάςταςθ του ζκτου 

κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Ρροπτωχευτικι διαδικαςία 

εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 204, Α’) 

10. Του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 

Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα – Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 

318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ. 

11. Τθσ ΚΥΑ Οικονομικϊν, Ραιδείασ και Δια βίου Μάκθςθσ υπ. Αρ. πρ. 127175/Θ/4-11-11 

(ΦΕΚ 2508/Β/4-11-2011, Άρκρο 7 παρ. 3). 

12. Του Ν. 4115 (ΦΕΚ 24/Α/30.01.2013) «Οργάνωςθ και λειτουργία Ιδρφματοσ Νεολαίασ και 
Δια Βίου Μάκθςθσ και Εκνικοφ Οργανιςμοφ Ριςτοποίθςθσ Ρροςόντων και 
Επαγγελματικοφ Ρροςανατολιςμοφ και άλλεσ διατάξεισ». 

13. Τθν υπϋ αρικμ. 2070/98/24-6-2014 Απόφαςθ του Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.. 

 

Σο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ προκθρφςςει ΑΝΟΙΧΣΟ ΔΘΜΟΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΜΕ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΣΟΤ 
ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΝΣΟ με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ  και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ 
χαμθλότερθ οικονομικι προςφορά, ςυνολικισ δαπάνθσ κατά ανϊτατο όριο 211.798,02€ 
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μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ για τθν Επιλογι αναδόχου υπθρεςιϊν προετοιμαςίασ – 
παραςκευισ γευμάτων και ενίςχυςθσ προςωπικοφ μαγειρείου –  εςτιατορίου για τθν 
Φ.Ε.ΞΑΝΘΘ, για το χρονικό διάςτθμα από 1/9/2014 ζωσ  30/6/2015. 
Τελικι Θμερομθνία κατάκεςθσ των προςφορϊν ορίηεται θ 22/7/2014 θμζρα Σρίτη  και ϊρα 

14:30. Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτισ 23/7/2014 θμζρα Σετάρτη και ϊρα 13.00, ςτα 

Γραφεία του Ιδρφματοσ Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ , ςτθν οδό Αχαρνϊν αρικμ. 417, 

όροφο 2ο , γραφείο 204 , από τριμελι Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ . 

 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχήσ  
Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα, κοινοπραξίεσ 

φυςικϊν ι / και νομικϊν προςϊπων των κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ των χωρϊν 

του ΕΟΧ, των κρατϊν-μελϊν τθσ Συμφωνίασ Δθμοςίων Συμβάςεων (G.P.A.) του Ραγκοςμίου 

Οργανιςμοφ Εμπορίου κακϊσ επίςθσ και των οικονομικϊν φορζων που προζρχονται από 

χϊρεσ που ζχουν υπογράψει διμερείσ ςυμφωνίεσ ι ςυμφωνίεσ ςφνδεςθσ με τθν Ευρωπαϊκι 

Ζνωςθ, που ζχουν τθν καταςτατικι τουσ ζδρα και δραςτθριοποιοφνται ςτισ 

προαναφερκείςεσ χϊρεσ. Επίςθσ ενϊςεισ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων με κοινι 

προςφορά που πλθροφν τα παραπάνω χαρακτθριςτικά. 

 

2. Διάρκεια των προςφορϊν  
Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτον διαγωνιςμό για 120 θμζρεσ 

από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, τθσ προκεςμίασ υπολογιηόμενθσ 

ςφμφωνα με το τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 13 του Ρ.Δ 118/10.7.08 (ΦΕΚ 150/Α/10.7.07). 

Ρροςφορζσ που αναφζρουν χρόνο ιςχφοσ μικρότερο των 120 θμερϊν απορρίπτονται ωσ 

απαράδεκτεσ. Εάν προκφψει κζμα παράταςθσ τθσ ιςχφοσ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα 

Αρχι απευκφνει ζγγραφο ερϊτθμα προσ τουσ προςφζροντεσ, δεκαπζντε (15) τουλάχιςτον 

θμζρεσ πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν, αν αποδζχονται τθν παράταςθ για 

ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα. Οι προςφζροντεσ οφείλουν να απαντιςουν ςχετικά μζςα 

ςε οκτϊ (8) θμζρεσ.  

Ανακοίνωςθ επιλογισ Αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ, δεςμεφει όμωσ τον προςφζροντα μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχκεί. Σε 

περίπτωςθ άρνθςθσ του επιλεγζντοσ θ ανάκεςθ γίνεται ςτο δεφτερο κατά ςειρά επιλογισ, ο 

οποίοσ ερωτάται κατά τον ίδιο τρόπο, και οφτω κακεξισ. 

 

3.  Προχπολογιςμόσ του ζργου    
Ο προχπολογιςμόσ του ζργου κα ανζρχεται κατ ‘ ανώτατο όριο ςτο ποςό των διακόςιων 

ζντεκα   χιλιάδων επτακοςίων ενενήντα οκτϊ  Ευρϊ και δφο λεπτϊν (211.798,02) μη 

ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ , και κα καλυφκεί ςυνολικά  από τον προχπολογιςμό του 

ΙΝΕΔΙΒΙΜ. 

 

4. Ματαίωςη Διαγωνιςμοφ  
Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα κατά τθν αποκλειςτικι κρίςθ τθσ και αηθμίωσ για 

αυτό να ματαιϊςει, να αναβάλει ι να επαναλάβει το διαγωνιςμό ςε οποιοδιποτε ςτάδιο 

τθσ διαδικαςίασ, ι να αποφαςίςει τθ ματαίωςθ του διαγωνιςμοφ και ιδίωσ:  

α) για παράτυπθ διεξαγωγι, εφόςον από τθν παρατυπία επθρεάηεται το αποτζλεςμα  

τθσ διαδικαςίασ,  
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β) εάν το αποτζλεςμα κρίνεται αιτιολογθμζνα μθ ικανοποιθτικό,  

γ) εάν υπάρξει μεταβολι των αναγκϊν ςε ςχζςθ με το υπό ανάκεςθ ζργο 

 

5. Κατάθεςη Προςφορϊν 
Οι προςφορζσ κα κατατεκοφν ςτθ Κεντρικι Γραμματεία  του Ιδρφματοσ Νεολαίασ και Δια 

Βίου Μάκθςθσ (Αχαρνϊν 417, Ακινα, 2οσ Προφοσ, γραφείο 203) , το αργότερο μζχρι τισ 

22/7/2014 θμζρα Σρίτη και ϊρα 14.30 μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ζξω από τον οποίο 

κα αναγράφονται ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα τα πλιρθ ςτοιχεία του υποψιφιου και 

τα εξισ: 

α) ΠΡΟΦΟΡΑ (με κεφαλαία) Για τθν επιλογι αναδόχου για το ζργο «Τπηρεςίεσ 

Προετοιμαςίασ – Παραςκευήσ Γευμάτων και Ενίςχυςησ Προςωπικοφ Μαγειρείου-

Εςτιατορίου τησ  Φ.Ε.ΞΑΝΘΘ»   

β) Κδρυμα Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ  

     Αχαρνϊν 417 Τ.Κ 111.43 

            Θμερομθνία Διαγωνιςμοφ: 23/7/2014, Ώρα: 13.00 

γ) Τα ςτοιχεία του αποςτολζα 

Οι Ρροςφορζσ μποροφν να αποςτζλλονται με οποιανδιποτε τρόπο, επί αποδείξει, με τθν 

προχπόκεςθ ότι αυτζσ περιζρχονται ςτθν παραπάνω υπθρεςία μζχρι τθν κακοριςμζνθ 

θμζρα και ϊρα, με ευκφνθ του ενδιαφερόμενου.  

Ρροςφορά που είτε υποβλικθκε μετά τθν κακοριςμζνθ θμερομθνία και ϊρα, είτε 

ταχυδρομικθκε ζγκαιρα αλλά δεν ζφκαςε ζγκαιρα ςτθν Υπθρεςία, δεν κα λαμβάνεται 

υπόψθ και κα επιςτρζφεται ςτον ενδιαφερόμενο. Οι προςφορζσ πρζπει να υπογράφονται 

από τουσ ίδιουσ τουσ διαγωνιηόμενουσ ι τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

 

6. φνταξη  Προςφορϊν 
Οι προςφορζσ κατατίκενται μζςα ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο, ςε ζνα πρωτότυπο και 

ζνα αντίγραφο, κα είναι δακτυλογραφθμζνεσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα με εξαίρεςθ τυχόν 

τεχνικοφσ όρουσ που μποροφν να αναφζρονται ςτθν Αγγλικι γλϊςςα. Σε ζνα από τα δφο 

αντίγραφα κα υπάρχει θ ζνδειξθ «ΡΩΤΟΤΥΡΟ» που κα είναι επικρατζςτερο του άλλου 

αντιτφπου ςε περίπτωςθ διαφοράσ μεταξφ τουσ. Στον ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο 

προςφοράσ πρζπει να εμπεριζχονται  τρεισ ςφραγιςμζνοι υπό φάκελοι με τισ ενδείξεισ: 

α) Δικαιολογθτικά ( ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ»)              

β) Θ Τεχνικι Ρροςφορά ( ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ « ΤΕΧΝΙΚΘ 

ΡΟΣΦΟΑ») ςτθν οποία περιγράφονται αναλυτικά οι προςφερόμενεσ υπηρεςίεσ, 

ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ που αναφζρονται ςτο 

Ραράρτθμα Α, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςθσ.                                            

γ) Θ Οικονομικι Ρροςφορά (ςε ξεχωριςτό ςφραγιςμζνο φάκελο με τθν ζνδειξθ  

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» ), θ οποία κα περιλαμβάνει όςα ορίηονται ςτθν παρ. 10. 

 

7. Διαδικαςία Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ    
Θ διενζργεια του διαγωνιςμοφ  πραγματοποιείται ςτα παρακάτω επιμζρουσ ςτάδια και 

ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν παροφςα:  

1. Ραραλαβι των φακζλων και αποςφράγιςθ προςφορϊν 

2. Ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν 

3. Άνοιγμα , Ζλεγχοσ και Aαξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ 
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4. Άνοιγμα, Ζλεγχοσ και Αξιολόγθςθ Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

5. Επιλογι Αναδόχου  

Στα επιμζρουσ ςτάδια παραλαβισ και αποςφράγιςθσ των προςφορϊν κα ζχουν δικαίωμα 

να παρευρίςκονται τα φυςικά πρόςωπα ι οι νόμιμοι εκπρόςωποι των νομικϊν προςϊπων, 

ςυνεταιριςμϊν, ενϊςεων ι κοινοπραξιϊν οικονομικϊν φορζων, προςκομίηοντασ τα 

απαιτοφμενα από τισ κείμενεσ διατάξεισ ζγγραφα από τα οποία να προκφπτει θ εν λόγω 

ιδιότθτα τουσ, κακϊσ και οι αντιπρόςωποι των φυςικϊν προςϊπων ι των νομικϊν 

προςϊπων ι των ςυνεταιριςμϊν, ενϊςεων ι κοινοπραξιϊν οικονομικϊν φορζων, 

προςκομίηοντασ ςχετικό παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ και τα απαιτοφμενα από τισ κείμενεσ 

διατάξεισ ζγγραφα από τα οποία να προκφπτει θ ιδιότθτα των ωσ ανωτζρω προςϊπων των 

οποίων αποτελοφν αντιπρόςωποι.                                                                                                            

 

8. Δικαιολογητικά υμμετοχήσ 

Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό υποχρεοφνται να υποβάλλουν με τθν προςφορά επί 
ποινι αποκλειςμοφ τα κάτωκι δικαιολογθτικά, με τθ ςειρά που παρατίκενται, τα οποία κα 

αποτελοφν το περιεχόμενο του υπό φακζλου με τθν ζνδειξθ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ». Τα 
ςτοιχεία του υπό φακζλου χρθςιμοποιοφνται για τον αποκλειςμό Ρροςφορϊν που 
δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ Ρροκιρυξθσ 

Ο ςυγκεκριμζνοσ φάκελοσ θα περιλαμβάνει  

Α. Αίτηςη ςυμμετοχήσ ςτο διαγωνιςμό (ςτθν οποία κα αναφζρονται το φυςικό 
πρόςωπο ι θ εταιρεία που απαρτίηει το διαγωνιηόμενο και που υποβάλλει τθν 
προςφορά), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ραράρτθμα Α τθσ παροφςασ. Στθν Αίτθςθ, θ 
οποία κα υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόςωπο του διαγωνιηόμενου, κα δθλϊνονται 
επίςθσ ο Υπεφκυνοσ του Ζργου και ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του διαγωνιηομζνου, με τα 
πλιρθ ςτοιχεία επικοινωνίασ: Ονοματεπϊνυμο, διεφκυνςθ, τθλζφωνο, fax και e-mail. 
Αναλυτικότερα, θ αίτθςθ ςυμμετοχισ κα υπογράφεται: 

α) για φυςικά πρόςωπα, είτε από το ίδιο το φυςικό πρόςωπο, είτε, εάν αυτό 
ςυμμετζχει ςτο διαγωνιςμό μζςω αντιπροςϊπου, από τον εξουςιοδοτθμζνο 
αντιπρόςωπο αυτοφ. Σε περίπτωςθ δε υπογραφισ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ από 
εξουςιοδοτθμζνο αντιπρόςωπο του διαγωνιηόμενου, απαιτείται και θ υποβολι 
ειδικισ εξουςιοδότθςθσ.  

β) για νομικά πρόςωπα, από τον νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου που 
υποβάλλει τθν προςφορά. Για τθ νομιμοποίθςι του, απαιτείται θ υποβολι με τθν 
προςφορά: α) του καταςτατικοφ του νομικοφ προςϊπου, οι τροποποιιςεισ αυτοφ 
και θ τυχόν τελευταία κωδικοποίθςι του, βεβαίωςθ τθσ αρμόδιασ αρχισ 
αναφορικά με το ότι δεν ζχει τροποποιθκεί περαιτζρω το εν λόγω καταςτατικό και 
βεβαίωςθ μθ λφςθσ του νομικοφ προςϊπου και β) τθσ ςχετικισ απόφαςθσ/ 
πρακτικοφ του αρμοδίου, κατά το καταςτατικό, οργάνου του νομικοφ προςϊπου με 
τθν οποία αποφαςίηεται θ ςυμμετοχι του νομικοφ προςϊπου ςτον διαγωνιςμό και 
εξουςιοδοτείται ο νόμιμοσ εκπρόςωπόσ του να προβεί προσ τοφτο ςε όλεσ τισ 
απαραίτθτεσ ενζργειεσ. 

γ) για Κοινοπραξίεσ, από τον κοινό εκπρόςωπο τθσ Κοινοπραξίασ, ςφμφωνα με το 
κοινοπρακτικό καταςτατικό. Για τθν νομιμοποίθςθ του ωσ άνω κοινοφ εκπροςϊπου 
απαιτείται θ υποβολι με τθν προςφορά του κοινοπρακτικοφ καταςτατικοφ. Εάν θ 
Κοινοπραξία δεν ζχει ακόμα ςυςτακεί, ςτθν περίπτωςθ αυτι, για τθν νομιμοποίθςθ 
του ωσ άνω εκπροςϊπου απαιτείται θ υποβολι με τθν προςφορά των ςχετικϊν 
εξουςιοδοτιςεων των μελϊν τθσ Κοινοπραξίασ, οι οποίεσ κα φζρουν κεϊρθςθ του 
γνθςίου τθσ υπογραφισ από διοικθτικι αρχι. Για τθν υπογραφι των εν λόγω 
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εξουςιοδοτιςεων εφαρμόηονται, αναλόγωσ, οι παράγραφοι Α και Β του παρόντοσ 
άρκρου, με τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται ςε αυτζσ. 

δ) ςε περίπτωςθ Σφμπραξθσ ι Ζνωςθσ φυςικϊν ι νομικϊν προςϊπων, θ αίτθςθ 
ςυμμετοχισ υπογράφεται από κάκε μζλοσ τθσ Σφμπραξθσ ι Ζνωςθσ, 
εφαρμοηόμενεσ, αναλόγωσ, οι παράγραφοι Α και Β του παρόντοσ άρκρου, με τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται ςε αυτζσ, ι από κοινό 
εκπρόςωπο, εξουςιοδοτθμζνο με ςυμβολαιογραφικι πράξθ, θ οποία 
ςυνυποβάλλεται με τθν προςφορά. 

 

Β. Τπεφθυνη δήλωςη τησ παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ςτθν οποία: 

Να αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ ςτον οποίο ςυμμετζχουν και να δθλϊνεται 

ότι μζχρι τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ προςφοράσ: 

1. Δεν ζχουν καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα 
αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 43 του ΡΔ 60/2007, ιτοι εάν ζχει καταδικαςκεί ο 
ίδιοσ ι, ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, ο ποινικά υπεφκυνοσ με αμετάκλθτθ 
δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του άρκρου 43 του ΡΔ 
60/2007, ιτοι: 

 για το αδίκθμα τθσ ςυμμετοχισ ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο 
άρκρο 2, παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ δράςθσ τθσ 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, 

 για το αδίκθμα τθσ δωροδοκίασ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ πράξθσ του 
Συμβουλίου τθσ 26θσ Μαΐου 1997 και ςτο άρκρο 3, παράγραφοσ 1 τθσ κοινισ 
δράςθσ τθσ 98/742/ΚΕΡΡΑ του Συμβουλίου, 

 για το αδίκθμα τθσ απάτθσ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με 
τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

 για το αδίκθμα τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, τθσ 10θσ Ιουνίου 
1991, για τθν πρόλθψθ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. 

 και για κάποιο από τα αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ 
πλαςτογραφίασ, τθσ ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ.  

Σε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου πρζπει να δθλϊνεται ότι δεν ζχουν καταδικαςκεί με 
αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ για κάποιο από τα ανωτζρω αδικιματα οι διαχειριςτζσ 
τουσ, ςτισ περιπτϊςεισ των εταιριϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και των προςωπικϊν 
εταιριϊν (ομόρρυκμθσ και ετερόρρυκμθσ εταιρίασ) ι ο πρόεδρόσ τουσ, κακϊσ και ο 
διευκφνων ςφμβουλοσ τουσ, ςτισ περιπτϊςεισ των ανϊνυμων εταιριϊν. 

 

2. Σε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, ότι δεν τελοφν υπό κοινι εκκακάριςθ του ΚΝ. 
2190/1920, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ι ειδικι εκκακάριςθ του Ν. 1892/1990, όπωσ 
εκάςτοτε ιςχφει, ι άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα) 
και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία ζκδοςθσ απόφαςθσ κοινισ ι ειδικισ 
εκκακάριςθσ των ανωτζρω νομοκετθμάτων ι υπό άλλεσ ανάλογεσ καταςτάςεισ (μόνο 
για αλλοδαπά νομικά πρόςωπα). 

3. Δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ πτϊχευςθσ. 

4. Είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. 
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5. Είναι εγγεγραμμζνοι ςτο ςυγκεκριμζνο οικείο Επιμελθτιριο. Κατά τθ διλωςθ αυτι κα 
πρζπει να αναφζρεται θ ακριβισ επωνυμία του ςυγκεκριμζνου οικείου Επιμελθτθρίου 
ςτο οποίο είναι εγγεγραμμζνοι. 

6. Θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ τθσ 
οποίασ ζλαβε γνϊςθ και ότι αποδζχεται ανεπιφφλαχτα τουσ όρουσ τθσ,  

7. Πτι θ  υποβαλλόμενθ προςφορά καλφπτει το ςφνολο των προκθρυςςόμενων 
υπθρεςιϊν,  

8. Πτι τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι ακριβι,  

9. Πτι διακζτει τθν κατάλλθλθ υποδομι που κρίνεται αναγκαία για τθν επιτυχι 
υλοποίθςθ του ζργου,  

10. Πτι δεν ζχει αποκλειςτεί από διαγωνιςμοφσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και διαγωνιςμοφσ 
του Δθμοςίου ςτισ υπόλοιπεσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςε τρίτεσ χϊρεσ ι δεν 
ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ από ςφμβαςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

11. Πτι παραιτείται από κάκε δικαίωμα αποηθμίωςθσ ςε περίπτωςθ αναβολισ ι 
ακφρωςθσ του ζργου για λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ,  

12. Πτι δεν ζχει καταδικαςτεί για αδίκθμα που αφορά τθν επαγγελματικι του διαγωγι 
βάςει απόφαςθσ που ζχει ιςχφ δεδικαςμζνου,   

13. Πτι δεν ζχει διαπράξει βαρφ επαγγελματικό παράπτωμα, 

14. Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτθν προςφορά είναι αλθκι και ακριβι και 

15. Αναλαμβάνεται θ υποχρζωςθ για τθν ζγκαιρθ και προςικουςα προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του 
άρκρου 20 του ΡΔ 118/2007. 

 

Γ. Τα παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ, εφόςον οι διαγωνιηόμενοι ςυμμετζχουν ςτο 
διαγωνιςμό, μζςω αντιπροςϊπου τουσ. 

 
Δ. Εγγυητική Επιςτολή  υ μ μ ε τ ο χ ή σ  ςτο διαγωνιςμό, θ οποία εκδίδεται υπζρ του 

ςυμμετζχοντοσ για ποςό φψουσ ίςο με ποςοςτό 5% επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ 

δαπάνθσ του διαγωνιςμοφ ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ Φ.Ρ.Α. (23%), ιτοι 

ςτο ποςό των δζκα τριϊν χιλιάδων είκοςι πζντε ευρϊ και πενήντα οκτϊ λεπτϊν 

(13.025,58 ευρϊ), θ οποία κα ιςχφει για τουλάχιςτον ζνα μινα από τθν λιξθ ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ που ηθτείται από τθν παροφςα προκιρυξθ ι από τυχόν παρατάςεισ τθσ ιςχφοσ 

τθσ προςφοράσ ςε περίπτωςθ που αυτζσ ηθτθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν 

εξζλιξθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ. Στο Ραράρτθμα Β τθσ παροφςασ Ρροκιρυξθσ, 

παρατίκεται υπόδειγμα εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ. Για τισ ενϊςεισ ι κοινοπραξίεσ 

οικονομικϊν φορζων υποβάλλεται κοινι εγγυθτικι επιςτολι. 

Ε. Πιςτοποιητικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα για τθ διαχείριςθ τθσ ποιότθτασ 
ςφµφωνα µε το διεκνζσ πρότυπο ISO 9001, ζκδοςθσ προγενζςτερθσ του ενόσ ζτουσ τθσ 
θμερομθνίασ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ και ςε διαρκι ιςχφ ζωσ ςιμερα.  

Σ. Πιςτοποιητικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα για τθν Υγιεινι και αςφάλεια 
ςφμφωνα με το διεκνζσ πρότυπο  OHSAS 18001, ζκδοςθσ προγενζςτερθσ του ενόσ ζτουσ 
τθσ θμερομθνίασ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ και ςε διαρκι ιςχφ ζωσ ςιμερα. 

Η. Πιςτοποιητικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα για τθ  Διαχείριςθ τθσ Αςφάλειασ 
Τροφίμων ISO 22000, ζκδοςθσ προγενζςτερθσ του ενόσ ζτουσ τθσ θμερομθνίασ προκιρυξθσ 
του διαγωνιςμοφ και ςε διαρκι ιςχφ ζωσ ςιμερα. 
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Θ. Πιςτοποιητικό από ανεξάρτθτο διαπιςτευμζνο φορζα Συςτιματοσ Ρεριβαλλοντικισ 
Διαχείριςθσ  ISO 14001, ζκδοςθσ προγενζςτερθσ των τριϊν μθνϊν τθσ θμερομθνίασ 
προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ και ςε διαρκι ιςχφ ζωσ ςιμερα.  

Πλα τα παραπάνω πιςτοποιθτικά (Ε,ΣΤ,Η,Θ) πρζπει να είναι ςτο κεματικό πεδίο των 
Υπθρεςιϊν Εςτίαςθσ ι/και τθσ Ρροετοιμαςίασ, παραςκευισ διανομισ γευμάτων ι/και 
υπθρεςιϊν Catering. 

Θ. Άδεια λειτουργίασ καταςτήματοσ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ: catering ι 
παραςκευαςτιριο ι εςτιατόριο ι κυλικείο, ςυνεχοφσ  λειτουργίασ τθν τελευταία πενταετία, 
ςτο όνομα του ςυμμετζχοντοσ φυςικοφ ι νομικοφ προςϊπου. 

Ι. Βεβαιϊςεισ καλήσ εκτζλεςησ από τουλάχιςτον 3 ανάλογα ζργα παροχισ υπθρεςιϊν 
ενίςχυςθσ προςωπικοφ μαγειρείου-εςτιατορίου ςε Φοιτθτικζσ Εςτίεσ ι Σπουδαςτικζσ 
Εςτίεσ  ι  Μακθτικζσ Εςτίεσ ι Μακθτικά Κζντρα τα τελευταία τρία ακαδθμαϊκά ζτθ, ιτοι 
από 1/9/2011 ζωσ 30/6/2014. 

Κ. Γραμμάτιο είςπραξησ 50,00€  αγοράσ τεφχουσ διακιρυξθσ. 

Λ. Ζνορκη βεβαίωςη του νομίμου εκπροςϊπου ενϊπιον ςυμβολαιογράφου, περί μθ 
επιβολισ ςε βάροσ τουσ πράξθσ επιβολισ προςτίμου για παραβιάςεισ τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ». 

 

Θ μθ ζγκαιρθ και προςικουςα υποβολι των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν επιφζρει τον 
αποκλειςμό τθσ εταιρίασ από το διαγωνιςμό και τθν επιβολι των κυρϊςεων του άρκρου 20 
παρ. 2 του Ρ.Δ. 118/2007. Πλα τα παραπάνω δικαιολογθτικά κα είναι πρωτότυπα ι 
ευανάγνωςτα  αντίγραφα εκ των πρωτοτφπων εάν εκδίδονται από δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. Στα 
φωτοαντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων απαιτείται επικφρωςθ από δικθγόρο. Διευκρινίηεται 
ότι οι απαιτοφμενεσ κατά τα ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υπογράφονται από τουσ 
διαχειριςτζσ, ςτισ περιπτϊςεισ Ε.Ρ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον πρόεδρο του Δ.Σ. και τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο, ςτισ περιπτϊςεισ Α.Ε.. 

  

 
9. Σεχνική Προςφορά  

 

Τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ αποτελοφν το περιεχόμενο του ςφραγιςμζνου υπό 

φακζλου  με τθν ζνδειξθ « ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ». Τα ςτοιχεία τθσ χρθςιμοποιοφνται για τον 

αποκλειςμό Ρροςφορϊν που δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ Ρροκιρυξθσ (Ραράρτθμα 

Α), για τθν αξιολόγθςθ των Ρροςφορϊν ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο κεφάλαιο 11 κακϊσ 

και για τθ δζςμευςθ του υποψθφίου για τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ.  

 

 

Γενικζσ επιςημάνςεισ 

Τονίηεται ιδιαίτερα ότι οι Τεχνικζσ Ρροςφορζσ δεν πρζπει να ζχουν καμία απολφτωσ άμεςθ 

ι ζμμεςθ αναφορά ςτα οικονομικά ςτοιχεία των Ρροςφορϊν. Σε περίπτωςθ που 

διαπιςτωκεί κάτι τζτοιο, θ προςφορά αποκλείεται από περαιτζρω αξιολόγθςθ κατόπιν 

γνωμοδότθςθσ τθσ επιτροπισ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ο Υποψιφιοσ Ανάδοχοσ ζχει τθ 

δυνατότθτα να ςυμπεριλάβει ςτθν Τεχνικι του Ρροςφορά, Τεχνικά Φυλλάδια και 

Ραραρτιματα κτλ. με ςτοιχεία που ο ίδιοσ επικυμεί και κρίνει απαραίτθτα για τθν 

Ρροςφορά του. Ρροςφορζσ οι οποίεσ δεν τθροφν όλεσ τισ υποχρεωτικζσ απαιτιςεισ 

αποκλείονται.  
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10. Οικονομική Προςφορά  

 

Τα Οικονομικά Στοιχεία τθσ προςφοράσ τοποκετοφνται επί ποινι απόρριψθσ ςτο 

ςφραγιςμζνο υπό φάκελο με τθν ζνδειξθ « ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ».  Ο φάκελοσ κα 

περιζχει επί ποινι αποκλειςμοφ ςυμπλθρωμζνο, όπωσ παρατίκεται, χωρίσ αλλαγζσ τον 

παρακάτω πίνακα ανάλυςθσ κόςτουσ :  

 

1)     Αρικμόσ των  εργαηομζνων:  

2) Θμζρεσ και ϊρεσ εργαςίασ  

3)     Συλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν 
οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι 
(ΕΡΙΣΥΝΑΡΤΕΤΑΙ αντίγραφό τθσ ςτο 
τζλοσ): 

 

ΕΡΙΜΕΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΘΣ ΔΑΡΑΝΘΣ 

 ΑΙΘΜΘΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΑΦΩΣ 

1.1        Φψοσ του 
προχπολογιςμζνου ποςοφ που 
αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ 
αποδοχζσ αυτϊν των 
εργαηομζνων: 

  

1.2        Φψοσ των αςφαλιςτικϊν 
ειςφορϊν με βάςθ τα 
προχπολογιςκζντα ποςά: 

  

1.3        Διοικθτικό κόςτοσ 
παροχισ των υπθρεςιϊν : 

  

1.4      Αναλϊςιμα :   

1.5       Εργολαβικό  κζρδοσ :   

1.6 Νόμιμεσ υπζρ Δθμοςίου και 
τρίτων κρατιςεισ: 

  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ 
ΡΟΣΦΟΑΣ ΜΘ 
ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΡΑ 

  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ 
ΡΟΣΦΟΑΣ 
ΣΥΜΡΕΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΡΑ 

  

Σε περίπτωςθ που υπάρχει διαφορά μεταξφ των δφο αναγραφϊν, υπεριςχφει θ τιμι που 

ζχει αναγραφεί ολογράφωσ. Σε περίπτωςθ που αναγράφεται εςφαλμζνοσ Φ.Ρ.Α, αυτόσ 

διορκϊνεται από τθν υπθρεςία. Οι προςφορζσ ςτισ οποίεσ δεν προκφπτουν με ςαφινεια οι 

προςφερόμενεσ τιμζσ ι ςυνολικι τιμι απορρίπτονται. 
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11. Διαδικαςία  Αξιολόγηςησ των Προςφορϊν 

Ο Διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με κριτιριο κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ 

ΑΡΟΨΘ προςφορά και ςφμφωνα με όςα αναφζρονται ςτο παρόν τεφχοσ προκιρυξθσ.  

Θ αρμόδια επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 

αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται από τθ ςχετικι 

διακιρυξθ. Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ςτο παραπάνω όργανο μετά τθν ζναρξθ τθσ 

διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ δεν αποςφραγίηονται αλλά παραδίδονται ςτθν Υπθρεςία για 

επιςτροφι, ωσ εκπρόκεςμεσ. 

Θ αποςφράγιςθ γίνεται ωσ εξισ: 

Θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τθν θμζρα και ϊρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 

ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ. Κατά τθν  αποςφράγιςθ των φακζλων 

προςφορϊν μποροφν να παρίςτανται οι νόμιμοι εκπρόςωποι  των διαγωνιηομζνων, εφόςον 

το επικυμοφν.  

Για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν ιςχφουν τα εξισ: 

α)  Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ. 

β) Αποςφραγίηονται, μονογράφονται οι φάκελοι των Δικαιολογθτικϊν και οι Τεχνικζσ 

Ρροςφορζσ κατά φφλλο από όλα τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ. 

γ) Οι Φάκελοι των Οικονομικϊν Ρροςφορϊν δεν αποςφραγίηονται  αλλά µμονογράφονται, 
και τοποκετοφνται ςε νζο ενιαίο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται,  υπογράφεται από 
τθν Επιτροπι και φυλάςςεται. Ο φάκελοσ τθσ οικονομικήσ προςφοράσ κα αποςφραγιςκεί 
μετά τθν αποδοχι των δικαιολογθτικϊν και τθσ τεχνικισ προςφοράσ και τθσ ςχετικισ 
ειδοποίθςθσ από τθν επιτροπι διενζργειασ προσ τουσ ςυμμετζχοντεσ για τθν ακριβι 
θμερομθνία και ϊρα. 
 
Κατά  τθν θμερομθνία διενζργειασ  του διαγωνιςμοφ  οι  παρευριςκόμενοι  λαµβάνουν 
γνϊςθ µόνο των ςυμμετεχόντων ςτο διαγωνιςμό. Πςοι από τουσ υποψιφιουσ Αναδόχουσ 
επικυµοφν, µποροφν να πλθροφορθκοφν  το περιεχόμενο των άλλων προςφορϊν φςτερα 
από ςχετικι ειδοποίθςι τουσ από τθν αρµόδια  Επιτροπι. Θ εξζταςθ των προςφορϊν κα 
γίνει  χωρίσ απομάκρυνςθ  τουσ από το χϊρο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και χωρίσ να 
επιτρζπεται θ φωτοαντιγραφι.  Κατά τθν εξζταςθ των φακζλων, θ Επιτροπι μπορεί, δια 
του Συντονιςτι αυτισ, να καλζςει οποιονδιποτε από τουσ διαγωνιηομζνουσ να δϊςει 
διευκρινίςεισ επί των ςτοιχείων που ζχει ιδθ υποβάλει, με τον τρόπο που κα του 
υποδειχκεί. Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, αφοφ μελετιςει χωριςτά τθ κάκε προςφορά κα 
ςυντάξει πίνακα με τουσ ςυμμετζχοντεσ που οι προςφορζσ τουσ ζχουν κρικεί αποδεκτζσ. 
Ραρεκκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του διαγωνιςμοφ και τα δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ  δεν είναι δεκτζσ. Θ Επιτροπι κα ςυγκεντρϊςει και κα αξιολογιςει  τισ  
προςφορζσ  με   κριτιριο   κατακφρωςθσ  τθ χαμθλότερθ τιμι, εφόςον θ προςφορά με το 
χαμθλότερο τίμθμα, κατά  τθν  απόλυτθ  κρίςθ  τθσ  τριμελοφσ επιτροπισ,  καλφπτει  τισ  
τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ απόφαςθσ και τισ απαιτιςεισ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ. 
 
 
12. Δικαιολογητικά  Κατακφρωςησ:  
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 

κατακφρωςθ, εντόσ προθεςμίασ είκοςι (20) ημερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 

ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ς’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα εξισ 

ζγγραφα και δικαιολογθτικά: 
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(1) Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο να προκφπτει, ότι δεν ζχουν 

καταδικαςκεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 

ςυμμετοχισ ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, δωροδοκία, απάτθ, νομιμοποίθςθ εςόδων από 

παράνομεσ δραςτθριότθτεσ, για κάποιο από τα αδικιματα του Αγορανομικοφ Κϊδικα, 

ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ, για κάποιο από τα 

αδικιματα τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απάτθσ, τθσ εκβίαςθσ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ 

ψευδορκίασ, τθσ δωροδοκίασ και τθσ δόλιασ χρεωκοπίασ. 

(2) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ζκδοςθσ του τελευταίου 

εξαμινου, πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ωσ άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ, από το οποίο 

προκφπτει ότι δεν τελοφν ςε πτϊχευςθ και, επίςθσ, ότι δεν τελοφν ςε διαδικαςία κιρυξθσ 

πτϊχευςθσ. 

(3) Ριςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ αρχι, από το οποίο 

προκφπτει ότι κατά τθν θμερομθνία τθσ ωσ άνω ειδοποίθςθσ, είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και 

επικουρικισ) και ωσ προσ τισ φορολογικζσ υποχρεϊςεισ τουσ. Σε περίπτωςθ εγκατάςταςισ 

τουσ ςτθν αλλοδαπι, τα δικαιολογθτικά των παραπάνω περιπτϊςεων (2) και (3) εκδίδονται 

με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και 

εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό. 

(4) Ριςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι 

τουσ ς’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, κατά τθν θμζρα διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 

και αφετζρου ότι εξακολουκοφν να παραμζνουν εγγεγραμμζνοι μζχρι τθσ επίδοςθσ τθσ ωσ 

άνω ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ. 

13. Απόρριψη Προςφορϊν:  
Στο διαγωνιςμό γίνονται δεκτζσ οι προςφορζσ που είναι ςφμφωνεσ με όλουσ τουσ όρουσ, 

τισ προχποκζςεισ και τισ προδιαγραφζσ τθσ Ρροκιρυξθσ . 
Επιπρόςκετα , ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα, απορρίπτεται προςφορά που: 

 είναι αόριςτθ ι ανεπίδεκτθ εκτιμιςεωσ, περιζχει ελλιπι ι ανακριβι ςτοιχεία ι/και 

αιρζςεισ, 

 ζχει ξζςματα, ςβθςίματα, προςκικεσ , διορκϊςεισ που κακιςτοφν αςαφι τθν προςφορά 

κατά τθν κρίςθ του οργάνου αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. 

 αποτελεί αντιπροςφορά ι τροποποίθςθ τθσ προςφοράσ ι πρόταςθ που κατά τθν κρίςθ 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ εξομοιϊνεται με αντιπροςφορά, 

 αποτελεί εναλλακτικι προςφορά, είτε ςτο ςφνολό τθσ, είτε ςτα επιμζρουσ τμιματα του 

ζργου, 

 αφορά ςε μζροσ μόνον του ζργου, και δεν καλφπτει το ςφνολο των ηθτουμζνων 

υπθρεςιϊν, 

 δεν ζχει ςυνταχκεί και υποβλθκεί , ςφμφωνα με το προβλεπόμενα ςτα ςχετικά 

κεφάλαια τθσ παροφςασ,  

 δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογθτικά . 

 δεν περιλαμβάνει με ςαφινεια τθ προςφερόμενθ τιμι. 

 θ οικονομικι προςφορά υπερβαίνει τον προχπολογιςμό του ζργου, 

 παρουςιάηει κατά τθν αιτιολογθμζνθ κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ 

ουςιϊδεισ αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ  προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ προκιρυξθσ, 
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 δεν είναι ςφμφωνθ με τουσ επί μζρουσ υποχρεωτικοφσ όρουσ τθσ παροφςασ, όπου αυτοί 

αναφζρονται. 

 

14. Κατάρτιςη ςφμβαςησ: 
Ο προςφζρων, ςτον οποίο κατακυρϊνεται το Ζργο, είναι υποχρεωμζνοσ, δια του νομίμου 

εκπροςϊπου, να προςζλκει μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν θμερομθνία 

ανακοίνωςθσ τθσ κατακφρωςθσ, για να υπογράψει τθ ςφμβαςθ για το Ζργο. Υπόδειγμα του 

ςχεδίου τθσ Σφμβαςθσ επιςυνάπτεται ςτο Ραράρτθμα Ε.  

 

15. Εγγυήςεισ του αναδόχου:  
Οι εγγυιςεισ εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι άλλα νομικά πρόςωπα που λειτουργοφν 

νόμιμα ςτα κράτθ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ζχουν ςφμφωνα με τα ιςχφοντα το 

δικαίωμα αυτό. Τα αντίςτοιχα ζγγραφα των εγγυιςεων, αν δεν είναι διατυπωμζνα ςτθν 

ελλθνικι, κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ.  

 

16. Εγγυήςεισ καλήσ εκτζλεςησ:  
Ο Ανάδοχοσ ςτον οποίο κα κατακυρωκεί ο διαγωνιςμόσ είναι υποχρεωμζνοσ, το αργότερο 

κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να κατακζςει εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ των 

όρων τθσ ςφμβαςθσ το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 10 % τθσ ςυνολικισ 

ςυμβατικισ αξίασ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ 

καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά δφο (2) μινεσ από το ςυμβατικό χρόνο 

παράδοςθσ του ζργου. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά τθν πιςτοποίθςθ 

από τθν αρμόδια υπθρεςία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., οριςτικισ περαίωςθσ του ςυνόλου του ζργου. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να ςυνταχκεί ςφµφωνα µε το υπόδειγμα του 

Ραραρτιματοσ  Δ.  

 

17. Σρόποσ πληρωμήσ-κρατήςεισ:   
Θ πλθρωμι κα γίνει ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και με τθν προςκόμιςθ 

των νόμιμων δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Θα γίνει 

κράτθςθ 0,10 % επί του κακαροφ ποςοφ τθσ ςφµβαςθσ  κατά τθν πλθρωμι του ζργου, που 

αποδίδεται ςτθν Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων , ςφμφωνα µε το Νόμο 

4013/15-09-11, άρκρο 4, παρ. 3. Επίςθσ κα παρακρατθκεί ο προβλεπόμενοσ φόροσ 

ειςοδιματοσ ςφμφωνα με το ν.2198/94 αρκ.24. 

 

18. Ζκπτωςη του Αναδόχου  
Με απόφαςθ του Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διακόπτεται θ χρθματοδότθςθ του Ζργου και 
καταγγζλλεται θ ςφμβαςθ, εφόςον ο Ανάδοχοσ υπαίτια δεν παρζχει τισ υπθρεςίεσ, 
ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ ανάκεςθσ. 
 
 
19. Δημοςιότητα: 
Ρερίλθψθ τθσ προκιρυξθσ κα αναρτθκεί: 

 ςτα γραφεία του (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), Αχαρνϊν 417, Τ.Κ. 11143 Ακινα,   

 ςε δυο (2) οικονομικζσ εφθμερίδεσ: α)ΝΑΥΤΕΜΡΟΙΚΘ (ςτισ 7/7/2014) β) ΕΞΡΕΣ  (ςτισ 
7/7/2014) 

 ςε μια (1) τοπικι εφθμερίδα α) ΦΩΝΘ ΤΘΣ ΞΑΝΘΘΣ  (ςτισ 8/7/2014) 
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 ςτο ΦΕΚ (ςτισ 4/7/2014- ΚΑΔ89484) 
Το πλιρεσ κείμενο τθσ προκιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ 
(http://www.inedivim.gr), και περίλθψθ τθσ ςτθ «Διαφγεια» (http://et.diavgeia.gov.gr/f/ein) 
 
 
20. Παραλαβή διακήρυξησ 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να προμθκεφονται τα πρωτότυπα Τεφχθ του Διαγωνιςμοφ 
ςτθν ζδρα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μζχρι τθν 22/7/2014 κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και 
ϊρεσ από 09:00 ζωσ και 14:00. Επίςθσ, θ παροφςα προκιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 
είναι διακζςιμα ςτο δικτυακό τόπο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ:  http://www.inedivim.gr. Τα 
τεφχθ του διαγωνιςμοφ αποτελοφνται από τθν προκιρυξθ και τα παραρτιματα αυτισ.  Τιμι 
τεφχουσ διακιρυξθσ: 50,00€. Το Γραμμάτιο Είςπραξθσ αποτελεί προχπόκεςθ ςυμμετοχισ 
ςτον διαγωνιςμό.  

 
 

21. Ποινικζσ Ρήτρεσ-Κυρϊςεισ: 

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ μπορεί να επιβάλλει κυρϊςεισ ςτου αναδόχουσ ςε περίπτωςθ που αυτοί δεν 
τθροφν τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ και δεν ςυμμορφϊνονται προσ αυτζσ φςτερα από 
ςχετικζσ ζγγραφεσ υποδείξεισ τθσ Φ.Ε.ΞΑΝΘΘΣ.  Οι κυρϊςεισ που επιβάλλονται από το Δ.Σ. 
του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ και είναι: 

Α. Επιβολι ποινικισ ριτρασ φψουσ μζχρι του ποςοφ του θμίςεωσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 
καλισ εκτζλεςθσ με αντίςτοιχθ μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ. 

Β. Επιβολι ποινικι ριτρασ ποςοφ ίςου με το ποςόν τθσ εγγυθτικισ με αντίςτοιχθ ολικι 
κατάπτωςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ. 

Γ. Κιρυξθ ζκπτωτου του αναδόχου 

Σε κάκε περίπτωςθ επιβολισ ποινικισ ριτρασ οι Ανάδοχοι υποχρεοφνται εντόσ 10 θμερϊν 
να αντικαταςτιςουν με νζα εγγυθτικι επιςτολι τθν ριτρα αυτι.  Σε διαφορετικι 
περίπτωςθ το Δ.Σ/ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ ζχει τθν δυνατότθτα να εξαντλιςει αυτόματα όλα τα ςταδία 
Α, Β, Γ.  Ρζρα και ανεξάρτθτα των προβλεπόμενων ανωτζρω κυρϊςεων το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ 
διατθρεί ακζραιο το δικαίωμα να επιδιϊξει ςφμφωνα με το Αςτικό Δίκαιο τθν 
αποκατάςταςθ από τον Ανάδοχο κάκε ηθμιάσ που υπζςτθ το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙΜ υπαιτιότθτά του.  

Δ.  Θ υποχρζωςθ τθσ αναδόχου εταιρείασ για τθν απαρζγκλιτθ τιρθςθ των διατάξεων τθσ 
εργατικισ νομοκεςίασ δθλαδι καταβολι των νομίμων αποδοχϊν οι οποίεσ ςε καμία 
περίπτωςθ δεν μπορεί να είναι κατϊτερεσ από τθ Σ.Σ.Ε ςτθν οποία υπάγονται οι 
εργαηόμενοι, τιρθςθ του νομίμου ωραρίου, αςφαλιςτικι κάλυψθ, όροι υγιεινισ και 
αςφάλειασ των εργαηομζνων κλπ. 

Σε περίπτωςθ δε που διαπιςτωκεί παράβαςθ των ανωτζρω όρων κα καταγγζλλεται θ 
ςφμβαςθ με τθν ανάδοχο εταιρεία. 

 

22. Ποιοτική παραλαβή 
             Θ ποιοτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κα γίνεται από τθν Τριμελι Επιτροπι 

που κα ορίςει ο Οικονομικόσ Υπόλογοσ τθσ Φ.Ε., θ οποία  κα ςυντάςςει ανά μινα πρακτικό, 
όπου κα αναφζρεται επακριβϊσ θ τιρθςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου, 
όπωσ αυτζσ απορρζουν από τα κακοριηόμενα ςτισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 
 

 

 

 

http://www.inedivim.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/f/ein
http://www.inedivim.gr/
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23. Πληρωμή 

Θα γίνεται ανά μινα μετά τθν υπογραφι του ςχετικοφ πρακτικοφ ποιοτικισ παραλαβισ 
από τθν αρμόδια επιτροπι και τθν προςκόμιςθ του νόμιμου τιμολογίου από τον ανάδοχο 
ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ.  

 
 

24. Λοιποί όροι 

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ .ΒΙΜ  κα μπορεί να διακόψει τθ ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ με τον ανάδοχο: 

α) εάν το αντίςτοιχο Ρανεπιςτιμιο ιδρφςει Ν.Ρ.Ι.Δ. και αναλάβει τθ ςίτιςθ των φοιτθτϊν 
του  

β) εάν δεν ανανεωκεί θ ςφμβαςθ ςίτιςθσ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με το αντίςτοιχο Ρανεπιςτιμιο 

γ) εάν διακοπεί θ λειτουργία του εςτιατορίου με υπαιτιότθτα του αναδόχου ι του 
προςωπικοφ αυτοφ. 

 
25. Πληροφορίεσ  

 
Για τθν παροχι πλθροφοριϊν οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να απευκφνονται ςτα τθλζφωνα: 

213 131 4568-69-70-71-72-73-74-75-77.  

κακϊσ και θλεκτρονικά ςτο e mail : dpk@ein.gr 

      

 

 

     Ο ΔΙΕΤΘΤΝΩΝ ΤΜΒΟΤΛΟ 

 

 

      ΠΑΝΑΓΙΩΣΘ ΜΑΝΟΤΡΘ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Αϋ 
 

 ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΘ ΜΕΡΙΜΝΑ ΚΑΙ  ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ  
                ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ  ΔΟΜΩΝ   
 

                         

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  προτίκεται να προχωριςει ςτθν ανάδειξθ Αναδόχου που κα 
αναλάβει τθν ενίςχυςθ του προςωπικοφ Μαγειρείου – Εςτιατορίου με μαγείρουσ και 
εργάτεσ Μαγειρείου με κφρια προςόντα: 

 

Α) Για τουσ Μαγείρουσ :  Ρτυχίο ι Δίπλωμα ι Βεβαίωςθ ςπουδϊν, ειδικότθτασ 
Μαγειρικισ Τζχνθσ, αντίςτοιχο των ΙΕΚ ι Ε. Ε. Σ. και με αντίςτοιχθ προχπθρεςία ςε 
φορζα ι εταιρεία μαηικισ εςτίαςθσ, για δφο ζτθ τουλάχιςτον και  

 

Β) Για τουσ Εργάτεσ - τριεσ Μαγειρείου, τίτλο υποχρεωτικισ εκπαίδευςθσ, χωρίσ 
προχπθρεςία. 

 

Πλο το προςωπικό που κα διατεκεί ςτο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ (Μάγειροι & Εργατικό 
προςωπικό) κα πρζπει να ζχει περάςει τθν εκπαίδευςθ του ΕΦΕΤ ςε κζματα  « Κανόνων 
ορκισ Υγιεινισ Ρρακτικισ » και να φζρουν βεβαίωςθ τθσ εταιρείασ παροχισ εκπαίδευςθσ ι 
πιςτοποίθςθ του ΕΦΕΤ ωσ χειριςτζσ τροφίμων. 

Δίδεται χρονικό διάςτθμα 2 μθνϊν ςτον Ανάδοχο του Ζργου από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ για τθν προςκόμιςθ των πιςτοποιιςεων. 

Τζλοσ όλοι οι προαναφερόμενοι κα πρζπει να προςκομίςουν το βιβλιάριο Υγείασ 
τουσ. 

 

1. Χϊροσ Εργαςίασ 

 

Ωσ χϊροσ ςυμβατικισ εργαςίασ και άμεςθσ παροχισ Υπθρεςιϊν του αναδόχου, ορίηεται 
το  Εςτιατόριο – Μαγειρείο  τθσ Φ.Ε.ΞΑΝΘΘΣ που βρίςκεται ςτθν  Ρανεπιςτθμιοφπολθ 
Ξάνκθσ. 

 

Προςδιοριςμόσ τησ εργαςίασ του αναδόχου με τισ εντολζσ τησ Τπηρεςίασ μασ & ειδικά 
του υπεφθυνου Αρχιμάγειρα. 

 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του αναδόχου προσ τθν Φ.Ε.Ξ. ορίηονται ωσ παρακάτω:  

 

1.1  Για τουσ Μαγείρουσ. 

Ρροπαραςκευι – παραςκευι και ςερβίριςμα φαγθτοφ 

 

1.2  Για το εργατικό προςωπικό 
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α. Επιμελθμζνο πλφςιμο λαχανικϊν, φροφτων, πουλερικϊν, κρεάτων, ψαριϊν 
κ.λ.π. 

 β. Επιμελθμζνο κακαριςμό προϊόντων και διαφόρων άλλων υλικϊν (οςπρίων, 
λαχανικϊν, ηυμαρικϊν. κ.λ.π. ) 

γ.  Άριςτο πλφςιμο των δίςκων, πιάτων, ποτθριϊν, μαχαιριϊν, πιρουνιϊν, 
κουταλιϊν, κ.λ.π. με τα χζρια ι ςτο πλυντιριο. 

δ.  Άριςτο πλφςιμο με τα χζρια όλων των ςυςκευϊν, εργαλείων και ςυςκευϊν του 
μαγειρείου. 

ε.  Επιμελθμζνθ κακαριότθτα τθσ επιφάνειασ των τραπεηιϊν του εςτιατορίου. 

ςτ.  Άριςτο κακαριςμό όλων των χϊρων του μαγειρείου. 

  η.  Κάκε άλλθ εργαςία που ζχει ςχζςθ με τθν παραςκευι γευμάτων και δεν 
αναφζρκθκε παραπάνω 

  θ.  Μεταφορά των απορριμμάτων μζςα ςε νάιλον ςακοφλεσ από το μαγειρείο ςτο 
ςθμείο τοποκζτθςθσ των απορριμμάτων τθσ Φ.Ε.Ξ.  

 

2. Εργαςιακζσ περίοδοι του αναδόχου 

   

     Θ παροχι υπθρεςιϊν του αναδόχου κα γίνει ςε θμεριςια βάςει ςε δφο (2) βάρδιεσ, 
πρωινι και απογευματινι. 

     Θ κατανομι του προςωπικοφ του αναδόχου κακϊσ και το ωράριο τθσ πρωινισ (7.00-
15.00) & απογευματινισ βάρδιασ (14.00-22.00), κα γίνεται ςε ςυνεργαςία με τον 
Οικονομικό Υπόλογο τθσ Φ.Ε.Ξ.  ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ και κα ελζγχεται 
από τθν Γραμματεία. 

     

3. Απαςχολοφμενο εργατικό προςωπικό 

 

Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να διακζτει ζμπειρο και ικανό εργατικό προςωπικό από 
Δευτζρα ζωσ Κυριακι με:  

 

Αρικμόσ Εργαηομζνων:  τρείσ (3 )μάγειροι  και εννζα  (9) εργάτεσ μαγειρείου 

Θμζρεσ Εργαςίασ: επτά (7) θμζρεσ τθν εβδομάδα  

Ωράριο:  8ωρθ απαςχόλθςθ για κάκε εργαηόμενο (7.00-15.00 / 14.00-22.00). 

 

Τα ΕΡΟ του προςωπικοφ κα τα καλφπτει ο ανάδοχοσ με άλλα δικά του άτομα 

     Το προςωπικό πρζπει να είναι ςε άριςτθ ςυνεργαςία με το προςωπικό τθσ Φ.Ε.Ξ., και 
υπό τθν εποπτεία και τισ οδθγίεσ του Οικονομικοφ Υπόλογου τθσ Φ.Ε.Ξ.  ϊςτε να 
εφαρμόηει τισ Γενικζσ Οδθγίεσ και εγκυκλίουσ του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

 

 

4. Μεθοδολογία εκτζλεςησ εργαςίασ 

 

α. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτουσ εργαηόμενουσ του ςυνεργείου του, ςτολζσ 
εργαςίασ  

    ομοιόμορφεσ κακϊσ και υποδιματα  
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β. Το προςωπικό του αναδόχου κα μιςκοδοτείται, αςφαλίηεται (ατυχιματα, αςκζνεια 
κ.λ.π. ) από τον ίδιο τον ανάδοχο. 

 

Γ.  Το προςωπικό του αναδόχου όταν προςζρχεται και αναχωρεί κα υπογράφει ςε ειδικό 
βιβλίο που κα τθρείται και κα ελζγχεται από τθ γραμματεία 

 

Δ. Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει ςτθ Γραμματεία, τθν αναγγελία 
ζναρξθσ εργαςίασ ςτον ΟΑΕΔ, τθν Βεβαίωςθ του ΙΚΑ για τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ του 
εργαηόμενου και κεωρθμζνο πρόγραμμα εργαςίασ από τθν επικεϊρθςθ εργαςίασ, 
του μθνιαίου προγράμματοσ   

Ε. Ο Ανάδοχοσ οφείλει να καταβάλλει τθ μιςκοδοςία του προςωπικοφ αποκλειςτικά 
μζςω τραπζηθσ. 

 

Κάκε εργατικι διαφορά που απορρζει από τισ προςφερόμενεσ υπθρεςίεσ ςτο χϊρο μασ 
είναι υπεφκυνοσ και υπόλογοσ ο ανάδοχοσ. 

Οι εργαηόμενοι με ευκφνθ του αναδόχου υποχρεοφνται να κατακζςουν τα βιβλιάρια υγείασ 
ςτθ Γραμματεία τθσ Εςτίασ. 

Τα τυπικά προςόντα όπωσ αναφζρονται ςτθν τεχνικι προδιαγραφι (αντίγραφα) κα 
κατατεκοφν από τον ανάδοχο του ζργου πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ςτθν  Εςτία και 
κα γίνει ζλεγχοσ από επιτροπι τθν οποία κα ορίςει ο Οικονομικόσ Υπόλογοσ τθσ Φ.Ε. 
ΞΑΝΘΘΣ. Στο τζλοσ κάκε μινα κα ςυντάςςεται πρακτικό ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ το οποίο κα υποβάλλεται ςτο τζλοσ του μινα υποχρεωτικά ςτθν Διεφκυνςθ 
Διοικθτικϊν και Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν – Τμιμα Οικονομικισ Διαχείριςθσ –Λογιςτιριο.  

Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίηει τισ εξοφλθτικζσ αποδείξεισ κάκε τζλοσ του μινα 
και τθσ ΑΡΔ με πλθρωμζνεσ τισ αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ των εργαηομζνων ανεξάρτθτα από 
τθν ροι αποπλθρωμισ του ζργου από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ ελζγχκθκαν και εγκρίκθκαν από τθν Διεφκυνςθ Εκπαιδευτικισ 
Μζριμνασ &Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν – Τμιμα Ρρογραμματιςμοφ Υποδομϊν και Δομϊν. 

 

                                                                                                                                        

 

 

 
 

Θ ΡΟΙΣΤΑΜΕΝΘ Τ.Ρ.Υ.&Δ.                                                   Θ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΑ  Δ.Ε.Μ.&Τ.Υ. 

 

   ΕΙΘΝΘ ΦΟΥΛΙΔΟΥ                                                                    ΡΕΣΑ ΚΑΒΕΛΘ 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Β -ΑΙΣΘΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

 

Επιλογισ Αναδόχου Υπθρεςιϊν Ρροετοιμαςίασ – Ραραςκευισ Γευμάτων και Ενίςχυςθσ 

Ρροςωπικοφ Μαγειρείου-Εςτιατορίου τθσ Φ.Ε. ………………………... 

 

ΑΙΣΘΘ ΤΠΟΒΟΛΘ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ 

 

 

ΥΡΟΨΘΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΕΑΣ ΕΓΟΥ (*) ………………………………….. 

 

Ρλιρθσ τίτλοσ:………………………………………..................................................... 

 

Ταχυδρομικι Διεφκυνςθ:…………………………………............................................ 

…………………………………………………………………………………………. 

Τθλζφωνο:……………………Fax:……………………….e-mail:…………………… 

 

 

ΥΡΕΥΘΥΝΟΣ ΕΓΟΥ (*) 

 

Ονοματεπϊνυμο:……………………………………………………………………….. 

Τθλζφωνο:……………………………….fax:………………e-mail:…………………. 

 

 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΡΟΣΩΡΟΣ 

 

Ονοματεπϊνυμο:……………………………………………………………………….. 

Τθλζφωνο:……………………………….fax:………………e-mail:…………………. 

 

Θμερομθνία:……………………….. 

 

Υπογραφι:…………………………. 

Σφραγίδα 

 
(*) Σε περίπτωςθ ζνωςθσ φορζων ι ςφμπραξθσ κα ςυμπλθρωκοφν τα ςτοιχεία του 

ςυντονιςτι (leader) τθσ ζνωςθσ. 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Γ - ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ 
 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ  
 
ΕΚΔΟΣΘ........................................... 
Θμερομθνία ζκδοςθσ...........................  
Ρροσ: …………………………. 
………………………………. 
Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ ………………. 
Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του 
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  
{Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ……….. οδόσ …………. αρικμόσ … ΤΚ 
………..,}  
{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  
α)…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ………………  
β)……….…. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ………………  
γ)………….. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ………………  
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και 
εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι 
Κοινοπραξίασ,} και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθ ςυμμετοχι ςτο 
διενεργοφμενο διαγωνιςμό του …………………….……………για εκτζλεςθ του Ζργου 
«…………………….. …………………………»,  ςυνολικισ αξίασ ……… €  
Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι 
ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ  
{Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ εν λόγω Εταιρίασ. }  
{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ ατομικά 
για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ 
ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ. }  
Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να 
ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και 
χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν 
ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  
Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………  
(Σθμείωςθ προσ τθν Τράπεηα: ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τουλάχιςτον 
κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ Ρροςφοράσ).  
Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ 
Υπθρεςίασ ςασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από 
τθν θμερομθνία λιξθ τθσ.  
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 
ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.  
 
(Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) 



   

 

 ΔΘΜΟΙΟ ΑΝΟΙΧΣΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΜΕ ΣΘ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΚΑΣΕΠΕΙΓΟΝΣΟ  ΕΠΙΛΟΓΘ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΤΠΘΡΕΙΩΝ 

ΠΡΟΕΣΟΙΜΑΙΑ-ΠΑΡΑΚΕΤΘ ΓΕΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΣΘN ΕΝΙΧΤΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ  ΜΑΓΕΙΡΙΟΤ - ΕΣΙΑΣΟΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΘ Φ.Ε.ΞΑΝΘΘ 

20 

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Δ - ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΘΣΙΚΘ ΕΠΙΣΟΛΘ ΚΑΛΘ ΕΚΣΕΛΕΘ 
ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

ΕΚΔΟΣΘ.......................................................................  

Θμερομθνία ζκδοςθσ...........................  

Ρροσ: ……………… 

Εγγυθτικι επιςτολι μασ υπ’ αρικμ................ για ευρϊ.......................  

Με τθν παροφςα εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του 

δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, υπζρ  

{Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ …………… Οδόσ …………. Αρικμόσ ……. Τ.Κ. 

………}  

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν  

α) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

β) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

γ) ……………… οδόσ ……………… αρικμόσ ………………. Τ.Κ. …………..  

……  

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και 

εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι 

Κοινοπραξίασ}, και μζχρι του ποςοφ των ευρϊ........................., για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ με αρικμό................... που αφορά ςτο διαγωνιςμό τθσ …………. με αντικείμενο 

…….………..…… ςυνολικισ αξίασ ………........, ςφμφωνα με τθ με αρικμό................... Διακιρυξι 

ςασ.  

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ, το οποίο και υποχρεοφμαςτε να 

ςασ καταβάλουμε ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και 

χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν 

ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

Από τθν εγγφθςθ αυτι, που παρζχεται για τθν πιο πάνω και μόνο αιτία, κα απαλλάξουμε 

τον πελάτθ μασ τον οποίο εγγυόμαςτε, μόνο μετά από ζγγραφθ διλωςι ςασ περί 

απαλλαγισ μασ από κάκε ευκφνθ που μπορεί να προκφψει από τθν προκειμζνθ εγγφθςθ, ι 

μετά τθν επιςτροφι ςε εμάσ του ςϊματοσ τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ. Σε 

περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 

ιςχφον πάγιο τζλοσ χαρτοςιμου.  

(Εξουςιοδοτημζνη υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ε  - ΧΕΔΙΟ ΤΜΒΑΘ  
 
 

 ΣΥΜΒΑΣΘ  με αρικ.  … /2014 

 

 Στθν Ακινα, ςιμερα  ../../…., θμζρα ……………., οι υπογράφοντεσ το ςυμφωνθτικό 

αυτό, αφενόσ το Ν.Ρ.Ι.Δ. με τθν επωνυμία «ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ», 

όπωσ μετονομάςκθκε το Εκνικό Κδρυμα Νεότθτασ (Φ.Ε.Κ. 2508/4-11-2011 τ.Β’) που εδρεφει 

ςτθν Ακινα, οδόσ Αχαρνϊν 417 & Κοκκινάκθ  και εκπροςωπείται νόμιμα από τον Ρρόεδρο 

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου αυτοφ κ. ΦΙΛΙΡΡΟ ΛΕΝΤΗΑ το οποίο ςτθν ςυνζχεια κα 

αποκαλείται «ΙΔΥΜΑ» και αφετζρου θ ……….. με τθν επωνυμία 

«………………………………………………..»  και δ.τ.: ……………… με ΑΦΜ: …………….,  ΔOY.: 

…………………….., με  ζδρα: ………………………………….., εκπροςωποφμενθ για τθ ςφναψθ τθσ 

παροφςασ από τον διαχειριςτι και νόμιμο εκπρόςωπο αυτισ κ ……………………., ςφμφωνα με 

το από ………………….. καταςτατικό αυτισ, που από τϊρα κα ονομάηεται «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»  

ςυμφωνοφμε και δεχόμαςτε τα παρακάτω: 

  Το «ΙΔΥΜΑ» προκιρυξε διενιργθςε Δθμόςιο Ανοικτό Διαγωνιςμό με κριτιριο τθ 

χαμθλότερθ τιμι, για τθν επιλογι αναδόχου υπθρεςιϊν, προετοιμαςίασ και παραςκευισ 

γευμάτων, για τθν ενίςχυςθ προςωπικοφ μαγειρείου – εςτιατορίου τθσ ………………….., για 

το χρονικό διάςτθμα από 01/09/2014 – 30/06/2015, ………………………., με τθν διαδικαςία 

του κατεπείγοντοσ, όπωσ αναλυτικά αποτυπϊνεται ςτθ ςυνθμμζνθ τεχνικι περιγραφι του 

ζργου. Στο ανωτζρω χρονικό διάςτθμα δεν ςυμπεριλαμβάνονται οι θμζρεσ των διακοπϊν 

Χριςτουγζννων και του Ράςχα, ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 387/29-09-1983. Το προςωπικό που κα 

απαςχολθκεί κατανζμεται ςε ……………… μαγείρουσ και …………. εργάτεσ. Θ ςυνολικι 

δαπάνθ δεν κα υπερβαίνει το ποςό των ………………..μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. Το 

αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ αφορά υπθρεςίεσ που περιλαμβάνονται ςτο παράρτθμα ΙΙΒ τθσ 

οδθγίασ 2004/18 (Ρ.Δ.60/2007). Το αποτζλεςμα κατακυρϊκθκε ςτο δεφτερο 

ςυμβαλλόμενο «ΑΝΑΔΟΧΟ», ςφμφωνα με τθν υπ.’ αρικμ.: ……………………. απόφαςθ 

Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  κατακφρωςθσ αποτελζςματοσ του Δ.Α.Δ.. 

 Με τθν παροφςα το «ΙΔΥΜΑ» ανακζτει τθν παροχι υπθρεςιϊν ενίςχυςθσ 

προςωπικοφ μαγειρείου - εςτιατορίου τθσ …………….. ςτον «ΑΝΑΔΟΧΟ», με τουσ παρακάτω 

όρουσ και ςυμφωνίεσ:  

1) Το « ΙΔΥΜΑ» ανακζτει με τθ παροφςα τθν  παροχι υπθρεςιϊν ενίςχυςθσ προςωπικοφ 

μαγειρείου - εςτιατορίου τθσ …………………., ςτον «ΑΝΑΔΟΧΟ», με τιμι #.......................#€ μθ 
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ςυμπεριλαμβανομζνου  του Φ.Ρ.Α. και #......................# € ςυμπεριλαμβανομζνου  του 

Φ.Ρ.Α.. 

2) Θ πλθρωμι κα γίνεται κάκε μινα μετά τθν υπογραφι του ςχετικοφ πρακτικοφ ποιοτικισ  

παραλαβισ από  αρμόδια επιτροπι και τθν προςκόμιςθ του νόμιμου  τιμολογίου  από τον 

Ανάδοχο, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Συγκεκριμζνα ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» για τθν 

πλθρωμι του κα εκδϊςει τα παρακάτω παραςτατικά : 

…………………………. 

………………………… 

………………………….. 

3) Θ χρονικι διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται  από 01-09-2014 ζωσ 30-06-2015 . 

Θ παροχι των υπθρεςιϊν του «ΑΝΑΔΟΧΟΥ», κα γίνει ςφμφωνα με το φάκελο τθσ 

προςφοράσ του, τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ Υπθρεςίασ και τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Ειδικότερα ο ανάδοχοσ κα παρζχει .. μαγείρουσ με 7ιμερθ απαςχόλθςθ και  … 

Εργάτεσ/τριεσ Μαγειρείου με 7ιμερθ απαςχόλθςθ.  

 

ΜΟΝΑΔΑ 

 

ΑΙΘΜΟΣ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΜΑΓΕΙΟΙ  ΚΑΙ  ΕΓΑΤΕΣ ΜΑΓΕΙΕΙΟΥ 

ΑΡΟ 01-09-2014 ΕΩΣ 30-06-2015 ΡΛΘΘ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ 

………………….. .. Μάγειροι, με 7ιμερθ απαςχόλθςθ. 

… Εργάτεσ/τριεσ Μαγειρείου, με 7ιμερθ απαςχόλθςθ. 

 

4) Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ,  οι όροι τθσ με αρικ.: …/……. Διακιρυξθ Δθμόςιου 

Μειοδοτικοφ  Διαγωνιςμοφ,  τθσ τεχνικισ προδιαγραφισ και του τιμολόγιου προςφοράσ, 

αποτελοφν ζνα ςϊμα και ςυμφωνοφνται ςαν ουςιϊδεισ, το δε «ΙΔΥΜΑ» καμία άλλθ 

υποχρζωςθ ζχει εκτόσ αυτϊν που με τθν παροφςα ςυμφϊνθςε. 

5) Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ, ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» κατζκεςε εγγυθτικι 

επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ με αρικμό: ……………… τθσ Τράπεηασ ………………., αξίασ   

#...........................#.  

6) θτά ςυμφωνείται ότι ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υποχρεοφται ςτθν  απαρζγκλιτθ τιρθςθ των 

διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ και ιδιαίτερα ςτθ καταβολι των νομίμων αποδοχϊν, 

οι οποίεσ δεν πρζπει να είναι κατϊτερεσ των προβλεπομζνων από τθν Σ.Σ.Ε., τιρθςθ του 

νομίμου ωραρίου, αςφαλιςτικι κάλυψθ, όροι υγιεινισ και αςφαλείασ των εργαηομζνων 

κ.λπ.  Σε περίπτωςθ δε, που διαπιςτωκεί οιαδιποτε παράβαςθ των προθγουμζνων, το 
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«ΙΔΥΜΑ» δικαιοφται αμζςωσ και αηθμίωσ να καταγγείλει τθν παροφςα  με τον 

«ΑΝΑΔΟΧΟ».   

7) Κάκε τροποποίθςθ τθσ παροφςασ αποδεικνφεται γραπτά, αποκλειομζνου 

οιουδιποτε άλλου μζςου αποδείξεωσ του όρκου μθ εξαιρουμζνου. 

8) Για κάκε διαφορά που τυχόν προκφψει κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, 

αρμόδια Δικαςτιρια είναι τα ευριςκόμενα ςτθν Ακινα. 

9) Σε πίςτωςθ των ανωτζρω, ςυντάχκθκε θ παροφςα θ οποία αφοφ διαβάςτθκε, 

υπογράφτθκε ωσ ζπεται από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςε πζντε (5) πρωτότυπα, εκ των 

οποίων ζλαβε τζςςερα (4) το «ΙΔΥΜΑ» και ζνα (1) ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ». 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  Δ../Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.                    ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ  

 

ΦΙΛΙΡΡΟΣ ΛΕΝΤΗΑΣ                                         

 

 
 


