
  

               
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                                                           
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ                                   
Ταχ.Δ/νση: Μολάοι – 230 52                                                           
Πληροφορίες: Α.Παπαγεωργίου                                                      
Τηλ: 2732 360 542                                                                                  
Fax: 2732 360 556 
e-mail: papageo@monemvasia.gr 

 
 
 

Προς: 

Μολάοι: 14 Αυγούστου 2020        
 
Αριθ.πρωτ: 9206 
 
 
 
τον κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα/επιχείρηση μέσω της επίσημης 
ιστοσελίδας του Δήμου.                              

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 118, 120 (παρ. 3), 73 & 79-81 του Ν. 4412/2016  (ΦΕΚ-147 Α/8-8-

16): Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2. Τις ανάγκες του Δήμου που επιβάλλουν την παροχή υπηρεσιών σίτισης των φιλοξενούμενων 

μαθητών στη Μαθητική Εστία Μολάων κατά τις ημέρες που αυτή λειτουργεί και για το 

διάστημα του σχολικού έτους 2020-2021. 

3. Την Απόφαση αριθ. Α684/6.8.2020 (6Τ6ΙΩΚ9-8Θ9), περί έγκρισης της δαπάνης και διάθεσης 

πίστωσης  ύψους 22.600,00 ευρώ. 

παρακαλούμε για την υποβολή οικονομικής προσφοράς σε σφραγισμένο φάκελο έως την 

2η/9/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης όπως 

αναλυτικά περιγράφονται στο τεύχος προδιαγραφών αριθ. 122/3.8.2020 του τμήματος 

Προμηθειών και Εργασιών του Δήμου μας, το οποίο σας κοινοποιούμε. 

 

Με την υποβολή της προσφοράς θα υποβάλλετε και: 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ που παρατίθεται στο τέλος 

της παρούσης. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

-στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών 

εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές 

-στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
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-στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

 Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας της επιχείρησης εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής του. 

  Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία δηλώνετε τους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης 

που η επιχείρηση καταβάλει εισφορές κατά την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς 

σύμφωνα με το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ που παρατίθεται στο τέλος της παρούσης  

 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας από τους ανωτέρω φορείς κύριας και 

επικουρικής ασφάλισης εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του   

 Πιστοποιητικό εκπροσώπησης ΓΕΜΗ σε περίπτωση προσφοράς επιχείρησης νομικού 

προσώπου (Ο.Ε. Ε.Ε, Α.Ε κλπ) 

 Πιστοποιητικό εγγραφής στο Εμπορικό Επιμελητήριο 

 Άδεια λειτουργίας επιχείρησης σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 

Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/12 (ΦΕΚ 2718 Β/8-10-2012 – Διορθ.Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-3007 Β/13-11-12): 

«Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες 

διατάξεις» και συγκεκριμένα επιχείρησης μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς 

πλήρους γεύματος (άρθρ. 3 και 14). 

(γίνονται δεκτές άδειες λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος που 

εκδόθηκαν πριν την έναρξη ισχύος της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης εφόσον οι επιχειρήσεις 

τηρούν τα προβλεπόμενα αρχεία και τηρούν τους κανόνες της ορθής υγιεινής πρακτικής (άρθρ. 

18 της Υ.Α Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/12 -ΦΕΚ 2718 Β/8-10-2012 και εγκύκλιος ΥΠ.ΥΓ. 

Υ1γ/ΓΠ/οικ.4476/ΕΓΚ.2/14-1-13 (ΑΔΑ: ΒΕΦ8Θ-8Ψ3). 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Τμήμα Προμηθειών 
 
 
 

 

  

  

 
 

 

 
 

 

 

 



  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (Ι) 
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΡΟΣ 
ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΔΕ  ΜΟΛΑΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
            

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
     

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: 
……………………………………………………. 
 
…………………..ΕΔΡΑ…………………………… 
 
Α.Φ.Μ……………………....... ΤΗΛ:…………….. 

 
                                                                                    
ΘΕΜΑ:   Για την ανάδειξη αναδόχου εργολάβου παροχής υπηρεσιών σίτισης των φιλοξενούμενων 
μαθητών της Μαθητικής Εστίας Μολάων  με έτοιμο φαγητό (catering). 
 
Α.  Γνωρίζοντας την πρόθεση του Δήμου Μονεμβασιάς, για την ανάδειξη αναδόχου εργολάβου παροχής 
υπηρεσιών σίτισης των μαθητών της Εστίας Δ.Ε. Μολάων με έτοιμο φαγητό (catering), για το σχολικό 
έτος 2020-2021 και συγκεκριμένα από 07-09-2020 μέχρι 25-06-2021 καταθέτω την προσφορά μου :
    
             

 
Α  

Σ Ι Τ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Ο Ι  
Μ Α Θ Η Τ Ε Σ  

Β  
Σ Υ Ν Ο Λ Ο  
Η Μ Ε Ρ Ω Ν  
Σ Ι Τ Ι Σ Η Σ  

Γ  
Ρ Ο Φ Η Μ Α  
Τιμή/μερίδα 

Δ  
Γ Ε Υ Μ Α  

Τιμή/μερίδα 

Ε  
Δ Ε Ι Π Ν Ο  

Τιμή/μερίδα 

Σ Υ Ν Ο Λ Ι Κ Η  
Δ Α Π Α Ν Η  

[ Α Χ Β Χ ( Γ + Δ + Ε )
] =  

 
Ρ Ο Φ Η Μ Α  

 
9  

 
1 4 7  

   

 
 
 
 

 
Γ Ε Υ Μ Α  

 
1 5  

 
1 8 3  

   

 
 
 
 

 
Δ Ε Ι Π Ν Ο  

 
1 5  

 
1 4 6  

   

 
 
 
 

 

 
Σ Υ Ν Ο Λ Ο  

 
 

 
Φ Π Α 1 3 %  

 
 

 
Γ Ε Ν Ι Κ Ο  
Σ Υ Ν Ο Λ Ο  

 

 
Β.  Δηλώνω ότι έλαβα γνώση των τεχνικών περιγραφών του έργου που αναγράφονται στην με αριθμό 

122/03-08-2020 μελέτη του Δήμου Μονεμβασιάς τις οποίες και αποδέχομαι πλήρως. 

 
        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 
 
         (ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 



  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3
, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

Δεν υπάρχει εις βάρος μου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους: 
  

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

2. δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας 
στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

3. απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε 
με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

4.  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 



  

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 
ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η δήλωση των ανωτέρω αφορά  στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), η δήλωση των ανωτέρω αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 

καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η δήλωση των ανωτέρω αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η δήλωση των ανωτέρω αφορά στους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (1) έως (6) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση 

 
                                                                                                                                       Μολάοι ……………2020                          

 

                                                                                                                         Ο – Η Δηλών  

 
 
                                  ………………….. 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ
(1)

: ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο 
Πατέρα:  

 

Όνομα και Επώνυμο 
Μητέρας: 

 

Ημερομηνία γέννησης
(2)

:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 

(3
, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 

Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 
Ως νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης …………………………………………….. (……………………….Λακωνίας – Τ.Κ ………………. με   

Α.Φ.Μ……………………., δηλώνω ότι: 

Η επιχείρηση υποχρεούται να  καταβάλει εισφορές στους φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, ως εξής:  

 

Ε.Φ.Κ.Α (εισφορές για όλους τους υπαλλήλους εργαζόμενους στην επιχείρηση)….….[ΝΑΙ/ΟΧΙ…………………..] 

Ε.Φ.Κ.Α (εισφορές ατομικές ασφαλιζόμενων (εταίρων, διαχειριστών, μελών Δ.Σ)…..[ΝΑΙ/ΟΧΙ…………..………..] 

                                                                                            

 

 

               Μολάοι ……………2020                          

 

                                                                                                                         Ο – Η Δηλών  

 
 
                    …………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




























