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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ 

Μυτιλήνη, 12 Μαΐου 2006 
A.Π.: 2640 

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
 

∆ιεθνούς Ανοικτού ∆ιαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη 
προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου ή αναδόχων για τη σίτιση των φοιτητών 
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στις Πανεπιστηµιακές Μονάδες Μυτιλήνης, Ρόδου, 
Σάµου, Χίου και Σύρου για τα ακαδηµαϊκά έτη 2006-2007, 2007-2008 και 2008-

2009 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Την µε αριθµ. Φ.120.61/123/35133Β2/27.5.2003 Απόφαση του Υπουργού 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 121/30.05.2003 τ. ΝΠ∆∆ µε 
διόρθωση στο ΦΕΚ 137/13.06.2003 τ. ΝΠ∆∆) «Περί εκλογής Πρυτανικών 
Αρχών του Πανεπιστήµιου Αιγαίου», 

2. Τον Ν2362/95 ΦΕΚ 247/27.11.1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού ελέγχου των 
δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» και του Π∆ 496/1974 «Περί του 
τρόπου αναλήψεως δαπανών υπό των κυρίων ή δευτερευόντων διατακτών των 
ΝΠ∆∆», όπως ισχύει, 

3. Την Κοινοτική Οδηγία 97/52/ΕΚ/13.10.1997 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου των ΕΚ «Περί δηµοσίων συµβάσεων προµηθειών» και το Π.∆. 
18/00 που εισαγει την Οδηγία 92/50 (ΦΕΚ/15/Α’/3.2.2000), 

4. Την Οδηγία 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Σεπτεµβρίου 2001, 
5. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ (434/30.04.2004) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισµού των διαδικασιών 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών», 

6. Τον Ν2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων», 

7. Το Π.∆. 394/1996 (ΦΕΚ 266/04.12.1996) «Κανονισµός Προµηθειών του 
∆ηµοσίου» όπως σήµερα ισχύει, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον Ν3377/2005 
(ΦΕΚ 202/Α’/19-8-2005), 

8. Τον Ν. 1642/1986 περί Φ.Π.Α, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί µε την πρόσφατη 
Υπουργική Απόφαση, 

9. Το Π.∆. 370/95 ( ΦΕΚ 199 τ. Α’) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας περί 
προµηθειών του ∆ηµοσίου στο Κοινοτικό δίκαιο για τη σύναψη συµβάσεων 
δηµόσιων Προµηθειών» και το Π∆ 105/2000(ΦΕΚ 100 τ. Α΄) µε το οποίο 
τροποποιείται και συµπληρώνεται το Π∆ 370/95, 
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10. Την αντιστοιχία των διατάξεων της νέας Οδηγίας [2004/18/ΕΚ (434/30.04.2004)] 
µε τις διατάξεις των Π.∆ 370/95 και 105/2000, µε τα οποία ενσωµατώθηκαν οι 
προισχύουσες Οδηγίες 93/36/ΕΟΚ και 97/52/ΕΟΚ καθώς και την εισαγωγή νέων 
διατάξεων, 

11. Το Π∆ 496/1974 «Περί λογιστικού ΝΠ∆∆», 
12. Τις διατάξεις του Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/28.09.1999) «Περί Κρατικών 

Προµηθειών», 
13. Τους Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178 τ. Α’) και Ν. 2854/00 (ΦΕΚ 243 τ. Α’) «Περί 

∆ικαστικής Προστασίας κατά το στάδιο που προηγείται της Σύναψης Συµβάσεων 
∆ηµοσίων Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών Σύµφωνα µε την 
Οδηγία 89/665/ΕΟΚ», 

14. Το άρθρο 24 του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43/Α/22-3-94) σχετικά µε την παρακράτηση 
φόρου εισοδήµατος, 

15. Τον Ν. 1797/88 (ΦΕΚ 164/Α/88) «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και 
Ρυθµίσεις Συναφών Θεµάτων», 

16. Το άρθρο 98 του νέου Αναθεωρηµένου Συντάγµατος, 
17. Τον Ν. 1268/82 «Περί της δοµής και λειτουργίας των ΑΕΙ», όπως τροποποιήθηκε 

από τον Ν. 2083/92 «Εκσυγχρονισµός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» καθώς και το 
Άρθρο 14 του Ν.2817/2000 (ΦΕΚ 78 τεύχος Α’), 

18. Το Π.∆. 83/84 (ΦΕΚ 31/20.03.84) «Περί Ιδρύσεως Πανεπιστηµίου Αιγαίου, 
Ιονίου Πανεπιστηµίου και Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας», όπως ισχύει σήµερα, 

19. Τις διατάξεις του Π.∆. 387/83 «Λειτουργία, Οργάνωση, ∆ιοίκηση Φοιτητικών 
Λεσχών στα ΑΕΙ και παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές αυτών», 

20. Την Υ.Α. 142/Β3/2764Β/01.08.1989 σχετικά µε τη σίτιση των φοιτητών των ΑΕΙ, 
21. Τον «Κανονισµό Σίτισης των Φοιτητών» (Κεφ. 14 – άρθρα 59 έως 62) του 

«Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 
1376/25.10.2002, τ. Β΄), όπως αυτός τροποποιήθηκε από την απόφαση της 
Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (Συνεδρίαση 36/06.10.2000, Θέµα 5.6), 

22. Το άρθρο 4, παρ. 6 του Ν.∆. 4578/66 « περί Κυρώσεως Πράξεων Υπουργικού 
Συµβουλίου και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 234/Α’), 

23. Το Ν. 1219/04.10.2000 τ. Α΄ και του Ν. 2522/1997 περί «∆ικαστικής Προστασίας 
κατά το στάδιο που προηγείται τη σύναψη συµβάσεων ∆ηµοσίων Έργων, 
Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών», σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ, 

24. Τον Ν. 3310/05 (ΦΕΚ 30/Α’/14.02.2005) περί «Μέτρων για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψη 
∆ηµοσίων Συµβάσεων» όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 
279/Α’/10.11.2005), 

25. Την Οδηγία 92/50 και το Π.∆. 346/98 εισάγει Οδηγία 92/50 (ΦΕΚ 
230/Α’/12.10.1998), 

26. Την αγορανοµική διάταξη 14/89 της ∆ιεύθυνσης Εµπορίου του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, 

27. Τον κανονισµό (ΕΚ) αριθµ. 2073/2005 της 15ης Νοεµβρίου 2005 της Επιτροπής 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

28. Την απόφαση 2004/478/ΕΚ της 29ης Απριλίου 2004 της Επιτροπής, 
29. Την Κ.Υ.Α. 487/00 (ΦΕΚ 1219Β’/00) περί «Υγιεινής των τροφίµων σε 

συµµόρφωση µε την προς την Οδηγία  93/43/ΕΟΚ του Συµβουλίου της Ε.Ε.». 
30. Το Γενικό Κανονισµό 178/2002/ΕΚ, ο οποίος βρίσκεται ήδη σε εφαρµογή από 

01.01.2005, 
31. Τον Κανονισµό 852/2004/ΕΚ για την Υγιεινή των Τροφίµων, ο οποίος τίθεται σε 

εφαρµογή από 01.01.2006, 
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32. Τον Κανονισµό 853/2004/ΕΚ για την Υγιεινή των Τροφίµων ζωικής προέλευσης, 
ο οποίος τίθεται σε εφαρµογή από 01.01.2006, 

33. Τον Κανονισµό 854/2004/ΕΚ για την οργάνωση επισήµων ελέγχων για τρόφιµα 
ζωικής προέλευσης (του κανονισµού 853/2004), ο οποίος τίθεται σε εφαρµογή 
από 01.01.2006, 

34. Τον Κανονισµό 882/2004/ΕΚ για τον Επίσηµο Έλεγχο των Τροφίµων & 
Ζωοτροφών, ο οποίος τίθεται σε εφαρµογή από 01.01.2006, 

35. Τους Οδηγούς Υγιεινής για τις Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης και 
Ζαχαροπλαστικής του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ) του 
υπουργείου Ανάπτυξης, 

36. Τη µε αριθ. 72/29,03,2006, θέµα 4.1 απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου µε 
την οποία εγκρίνεται η προκήρυξη διεθνούς ανοιχτού διαγωνισµού για τη σίτιση 
των φοιτητών του Ιδρύµατος, µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη 
προσφορά, προϋπολογισµού, για το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007, δαπάνης € 
1.848.825,00 (ενός εκατοµµυρίου οκτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων 
οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ), 

 
 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 
 

1. ∆ιεθνή ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου ή 
αναδόχων, για τη σίτιση των φοιτητών των Πανεπιστηµιακών Μονάδων 
Μυτιλήνης, Ρόδου, Σάµου, Χίου και Σύρου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µε 
την παροχή σε κάθε δικαιούµενο σίτισης (σύµφωνα µε τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης), καθηµερινά µε το σύστηµα της αυτοεξυπηρέτησης 
(self- service) και µε ενιαίο εδεσµατολόγιο (menu), για δύο γεύµατα την 
ηµέρα (µεσηµέρι – βράδυ), για τα ακαδηµαϊκά έτη 2006-2007, 2007-2008 
και 2008-2009.  Η δαπάνη για το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007 (ήτοι για το 
διάστηµα από 01/09/2006 έως και 30/06/2007) είναι προϋπολογισµού € 
1.848.825,00 (ενός εκατοµµυρίου οκτακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων 
οκτακοσίων είκοσι πέντε ευρώ), συµπεριλαµβανοµένου και του νόµιµου 
ΦΠΑ.  

 
2. Η σίτιση των φοιτητών θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου 

Αιγαίου σε καθεµία από τις Πανεπιστηµιακές Μονάδες και σε ειδικούς 
χώρους που θα παραχωρήσει το Πανεπιστήµιο στον/ους ανάδοχο/ους που θα 
την αναλάβει/ουν. 

 
3. Ο διαγωνισµός είναι συνολικού προϋπολογισµού δαπάνης 1.848.825,00 €, 

για το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007, από τα οποία  
- 773.145,00 € προϋπολογίζονται για την Πανεπιστηµιακή Μονάδα 
Μυτιλήνης,  
-  309.258,00 € για την Πανεπιστηµιακή Μονάδα Σάµου,  
-  295.812,00 € για την Πανεπιστηµιακή Μονάδα Χίου,   
-  342.873,00 € για την Πανεπιστηµιακή Μονάδα Ρόδου και  
-  127.737,00 € για την Πανεπιστηµιακή Μονάδα Σύρου.  
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4. Ο διαγωνισµός θα γίνει στη λήξη της προθεσµίας 52 (πενήντα δύο) ηµερών 
από την ηµεροµηνία αποστολής για δηµοσίευση της ειδικής περιληπτικής 
∆ιακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
5. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει στο γραφείο του Τµήµατος Περιουσίας 

και Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστηµίου, Κτίριο 
∆ιοίκησης, Μυτιλήνη. Αρµόδιοι υπάλληλοι είναι οι κυρίες Ελένη Κεντέρη 
και Περσεφόνη Καραντάνη. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει µέχρι την 
04-07-2006 και ώρα 10:00. Προσφορές µπορούν επίσης να αποστέλλονται 
στο Τµήµα Περιουσίας και Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος 
Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 81100 – Μυτιλήνη, µε οποιονδήποτε 
τρόπο επί αποδείξει, µε την προϋπόθεση ότι αυτές περιέρχονται στην 
παραπάνω υπηρεσία µέχρι την παραπάνω ηµέρα και ώρα, µε ευθύνη του 
προσφέροντος. Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά την καθορισµένη 
ηµεροµηνία και ώρα, είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφτασαν 
έγκαιρα στην υπηρεσία, δεν θα λαµβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται 
στους προσφέροντες.  Καµία προσφορά δεν θα γίνει δεκτή µετά την 
παρέλευση της παραπάνω ηµέρας και ώρας, εκτός αν εξακολουθεί η 
παράδοση φακέλων χωρίς διακοπή. 

 
6. Ο διαγωνισµός θα γίνει την 04-07-2006 και ώρα 10:30 στα γραφεία του 

Τµήµατος Περιουσίας και Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Λόφος 
Πανεπιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, Μυτιλήνη, ενώπιον της αρµόδιας 
Επιτροπής που έχει συσταθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό µε απόφαση του 
Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου (Συνεδρίαση 
72/29.03.2006, θέµα 4.1). 

 
7. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια, την ηµέρα και ώρα 

διενέργειας του διαγωνισµού, ενώπιον της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού. Κατά την αποσφράγιση των 
προσφορών από την Επιτροπή µπορούν να παρίστανται οι προσφέροντες ή οι 
νόµιµοι εκπρόσωποί τους και ο εκπρόσωπος των φοιτητών στο Πρυτανικό 
Συµβούλιο, σαν παρατηρητής. 

 
8. Ειδική περιληπτική διακήρυξη έχει σταλεί για δηµοσίευση στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περίληψη της παρούσας διακήρυξης 
στο «Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων» της Εφηµερίδας της 
Κυβερνήσεως, σε δύο τοπικές εφηµερίδες της Μυτιλήνης, σε δύο τοπικές 
εφηµερίδες της Ρόδου, σε δύο τοπικές εφηµερίδες της Σάµου, σε δύο τοπικές 
εφηµερίδες της Χίου, σε δύο τοπικές εφηµερίδες της Σύρου καθώς επίσης και 
σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες της Αθήνας µε πανελλήνια κυκλοφορία. 
Επίσης, περίληψη της παρούσας έχει σταλεί ηλεκτρονικά στα επιµελητήρια 
Λέσβου, ∆ωδεκανήσου, Σάµου, Χίου, Σύρου, στον ΕΟΜΜΕΧ και στο 
ΕΒΕΑ και έχει αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου. Η δαπάνη για τη δηµοσίευση στον Ελληνικό τύπο βαρύνει το 
Πανεπιστήµιο. 

 
9. Αντίτυπα των τευχών της διακήρυξης αυτής καθώς και πληροφορίες σχετικά 

µε τη διακήρυξη δίνονται από το Τµήµα Περιουσίας και Προµηθειών του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου στις Πανεπιστηµιακές Μονάδες Μυτιλήνης από τις 
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κυρίες Ελένη Κεντέρη και Περσεφόνη Καραντάνη, τηλ. 2251036145-142, e-
mails p.kara@aegean.gr, ekenteri@aegean.gr, και από τους ακόλουθους 
υπαλλήλους για τις Πανεπιστηµιακές Μονάδες Ρόδου, Σάµου, Χίου και 
Σύρου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Αρµόδιοι υπάλληλοι είναι η κα 
Σταµατία Τσουβαλά, τηλ. 2241099020, e-mail tsouvala@rhodes.aegean.gr 
για τη Ρόδο, ο κ. Φώτης Κυριακού, τηλ. 2273082015, e-mail 
fotisk@aegean.gr για τη Σάµο, ο κ. Εµµανουήλ ∆ροσάκης, τηλ. 2271035024, 
e-mail drosakis@aegean.gr για τη Χίο και ο κ. Απόστολος Καϊλης 
τηλ.2281097024, e-mail aks@aegean.gr για την Σύρο. 

 
10. Εφόσον από τους ενδιαφερόµενους ζητηθούν έγκαιρα (τουλάχιστον δέκα 

(10) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού) και γραπτά 
τα σχετικά µε τον προκηρυσσόµενο διαγωνισµό έγγραφα, αυτά παραδίδονται 
ή αποστέλλονται σ' αυτούς, µέσα σε τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες από τη 
λήψη της σχετικής αίτησης. Εφόσον ζητηθούν εµπρόθεσµα 
συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού, 
αυτές παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από την 
ηµεροµηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών. Οι 
συµπληρωµατικές πληροφορίες αποστέλλονται ή παραδίδονται το αργότερο 
τέσσερις ηµέρες µετά τη λήψη της σχετικής αίτησης. 

 
11. Επισυνάπτονται το ΜΕΡΟΣ Α’: ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ, το 

ΜΕΡΟΣ Β’: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ, το ΜΕΡΟΣ Γ’:  
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, το ΜΕΡΟΣ ∆’:  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ και το 
ΜΕΡΟΣ Ε’: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα µέρη της 
παρούσας διακήρυξης. 

 
 

Ιωάννης Σεϊµένης 
Αντιπρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού & Ανάπτυξης 
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ΜΕΡΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΙ 
ΟΡΟΙ  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 
 
Άρθρο 1.1  Γενικά 
 
Όλοι οι περιεχόµενοι στη διακήρυξη όροι και απαιτήσεις είναι υποχρεωτικοί για τους 
προσφέροντες.  Η µη τήρησή τους καθιστά απαράδεκτη µια προσφορά και την 
αποκλείει από οποιαδήποτε αξιολόγηση. 
 
Άρθρο 1.2  Τρόπος λήψης εγγράφων του διαγωνισµού 
 
Η διάθεση των τευχών του διαγωνισµού γίνεται από το Τµήµα Περιουσίας και 
Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου 
στη Μυτιλήνη, Λόφος Πανεπιστηµίου, κτίριο ∆ιοίκησης, καθώς επίσης και από τα 
περιφερειακά Τµήµατα Οικονοµικών Υποθέσεων στα νησιά Ρόδος, Σάµος, Χίος και 
Σύρος.  Η παραλαβή µπορεί να γίνει µε τους εξής τρόπους: 
1. Αυτοπροσώπως. Οι ενδιαφερόµενοι προσέρχονται στο Τµήµα Περιουσίας και 

Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου, ή στα περιφερειακά Τµήµατα Οικονοµικών Υποθέσεων των νησιών, 
απ΄ όπου παραλαµβάνουν τα τεύχη του διαγωνισµού. 

2. Μέσω ΕΛΤΑ ή Εταιρείας ταχυµεταφοράς (Courier). Ο ενδιαφερόµενος 
επικοινωνεί µέσω fax ή e-mail µε το Τµήµα Περιουσίας και Προµηθειών της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, ή τα 
περιφερειακά Τµήµατα Οικονοµικών Υποθέσεων των νησιών, στα οποία 
στέλνει έγγραφο όπου αναφέρεται η επωνυµία της Εταιρείας που ζητά την 
προκήρυξη, η διεύθυνση, το τηλέφωνο και το fax της και το ονοµατεπώνυµο 
κάποιου υπεύθυνου ο οποίος θα παραλάβει την Προκήρυξη. Το κόστος 
αποστολής της Προκήρυξης βαρύνει τον παραλήπτη. Στην περίπτωση αυτή το 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου δεν έχει καµία απολύτως ευθύνη για την τυχόν µη 
έγκαιρη και σωστή παράδοση των τευχών του διαγωνισµού. 

3. Με το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο. Με µήνυµα στις διευθύνσεις 
p.kara@aegean.gr, ekenteri@aegean.gr, tsouvala@rhodes.aegean.gr, 
fotisk@aegean.gr, drosakis@aegean.gr, aks@aegean.gr που θα αναφέρει τα 
πλήρη στοιχεία της εταιρείας (επωνυµία, δ/νση, τηλ., fax, e-mail) και θα ζητά 
την ηλεκτρονική αποστολή της προκήρυξης. 

4. Μέσω της ιστοσελίδας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στη διεύθυνση 
http://www.aegean.gr/aegean/greek/news/diag.htm. 

5. Οι παραλήπτες της προκήρυξης υποχρεούνται µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες 
ηµέρες από την παραλαβή της, να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας 
σύµφωνα µε τον πίνακα περιεχοµένων και τον συνολικό αριθµό σελίδων και, 
εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη, να το γνωρίσουν έγγραφα στο 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Ενστάσεις κατά 
της νοµιµότητας του διαγωνισµού µε το αιτιολογικό της µη πληρότητας του 
παραληφθέντος αντιγράφου θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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Άρθρο 1.3  Αποκλεισµός προσφοράς 
 
Προσφορά αποκλείεται από την αξιολόγηση όταν: 

1. Είναι αόριστη και µπορεί να εκτιµηθεί ή είναι υπό αίρεση ή 
περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία. 

2. ∆εν συνοδεύεται από τη νόµιµη εγγυητική αποστολή. 
3. ∆εν συνοδεύεται από τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά. 
4. ∆εν περιλαµβάνεται σ’ αυτήν το σύνολο των ζητούµενων 

υπηρεσιών. 
5. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς δεν µπορεί να είναι µικρότερος 

του ενός ηµερολογιακού έτους (12 µηνών) από την επόµενη ηµέρα 
της ηµεροµηνίας έναρξης διενέργειας του διαγωνισµού. 

6. ∆ε συµφωνεί µε τους επί µέρους υποχρεωτικούς όρους, όπως αυτοί 
αναφέρονται. 

7. Ο τελικός Βαθµός τεχνικής προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π.) που 
συγκεντρώνει κατά την αξιολόγηση, είναι µικρότερος του 80. 

 
Άρθρο 1.4  Αντικείµενο διαγωνισµού 
 
Ανοικτός ∆ιεθνής διαγωνισµός σε ευρώ µε σφραγισµένες προσφορές και κριτήριο 
κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου/ων που θα 
αναλάβει/ουν τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στις 
Πανεπιστηµιακές Μονάδες Μυτιλήνης, Ρόδου, Σάµου, Χίου και Σύρου.  Η σίτιση 
των φοιτητών θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σε καθεµία 
από τις Πανεπιστηµιακές Μονάδες και σε ειδικούς χώρους, τη χρήση των οποίων θα 
παραχωρήσει το Πανεπιστήµιο στον ανάδοχο/ους που θα την αναλάβει/ουν. 
Ειδικότερη περιγραφή του αντικειµένου του έργου δίνεται στο ΜΕΡΟΣ Β΄ της 
παρούσας. 

1. Γίνονται δεκτές προσφορές για όλο ή για µέρος του ανωτέρω 
έργου. 

2. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. 
 
 
Άρθρο 1.5  ∆ικαίωµα συµµετοχής 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
1.  κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων και των δηµοσίων 

οργανισµών που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών συναφών µε τις 
ζητούµενες, όπως ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.∆. 346/98, όπως 
ισχύει σήµερα και 

2.  οι κοινοπραξίες ή συµπράξεις παρεχόντων υπηρεσίες συναφείς µε τις ζητούµενες 
από την παρούσα (άρθρο. 21 του Π.∆. 346/98). 

 
Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να ασκούν εµπορικό ή 
βιοµηχανικό ή βιοτεχνικό συναφές επάγγελµα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. 
Ο/οι ανάδοχος/οι δεν µπορεί/ουν να προσλάβει/ουν συνέταιρο ούτε να εκχωρήσει/ουν 
µέρος ή όλα τα δικαιώµατα που έχει/ουν από τη σύµβαση (που θα συναφθεί κατόπιν 
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της διαδικασίας του διαγωνισµού) χωρίς προηγούµενη έγκριση από το Πρυτανικό 
Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 
 
Άρθρο 1.6  Αποκλεισµός διαγωνιζόµενου 
 
Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί: 

1. Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. γιατί 
δεν εκπλήρωσαν τις συµβατικές υποχρεώσεις τους. 

2. Όσοι αποκλείσθηκαν µε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.) 
3. Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες 

µε τις παραπάνω κυρώσεις. 
4. Όσοι έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για αδίκηµα που αφορά στην 

επαγγελµατική διαγωγή τους βάσει της απόφασης η οποία έχει ισχύ 
δεδικασµένου. 

5. Όσοι έχουν διαπράξει βαρύ επαγγελµατικό παράπτωµα, που µπορεί να 
διαπιστωθεί µε οποιοδήποτε τρόπο από την αρµόδια Υπηρεσία. 

6. Όσοι δεν προσκοµίσουν τα απαιτούµενα στο Κεφάλαιο 2 έγγραφα. 
7. Όσοι υποβάλλουν οικονοµική προσφορά µεγαλύτερη των 1.848.825,00  

ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει κατά την κρίση του και 
ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισµός, προσφορά 
προµηθευτή, ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος. 
 
 
Άρθρο 1.7  Όροι και διαδικασία υποβολής προσφορών 
 
1.7.1 Τρόπος σύνταξης της προσφοράς 
Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες 
προσφορές µέσα στην προθεσµία, που ορίζεται από την διακήρυξη αυτή.  Προσφορές 
που κατατίθενται µετά την ηµεροµηνία και ώρα υποβολής των προσφορών και 
έναρξης του διαγωνισµού είναι εκπρόθεσµες.  ΟΙ προσφορές πρέπει να: 

1. Έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τους τεχνικούς 
όρους που θα αναφέρονται και στην Αγγλική και, αν αυτοί δεν µπορούν ν’ 
αποδοθούν στην Ελληνική, θα αναφέρονται µόνον στην Αγγλική. 

Πιστοποιητικά σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική.  Σε περίπτωση 
διαφωνίας στη µετάφραση, θα υπερισχύει η ελληνική διατύπωση. 
2.  Έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά σε δύο (2) έντυπα αντίγραφα που θα τεθούν 
µέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς, µε τον τρόπο που αναφέρεται στο 2ο 
Κεφάλαιο και φέρουν την υπογραφή του προσφέροντος ή του νόµιµου 
εκπροσώπου του. 
3.  Αναγράφουν τη συνολική τιµή της προσφοράς αριθµητικά και ολογράφως 
καθώς και τον αναλογούντα Φ.Π.Α.. 
4.  Είναι δακτυλογραφηµένες και δεν φέρουν παράτυπες διορθώσεις 
(σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, 
προσθήκες, κλπ. θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής 
και µονογραµµένες από τον προσφέροντα, η δε αρµόδια Επιτροπή 
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∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις και 
γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν οπό την αποσφράγιση της προσφοράς. 

 
1.7.2 ∆ιευκρινίσεις 
Οι διαγωνιζόµενοι  µπορούν να ζητούν διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της 
παρούσας διακήρυξης από το Τµήµα Περιουσίας και Προµηθειών του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου στις Πανεπιστηµιακές Μονάδες Μυτιλήνης από τις κυρίες Ελένη Κεντέρη 
και Περσεφόνη Καραντάνη, τηλ. 2251036145-142, e-mails p.kara@aegean.gr, 
ekenteri@aegean.gr, και από τους ακόλουθους υπαλλήλους για τις Πανεπιστηµιακές 
Μονάδες Ρόδου, Σάµου, Χίου και Σύρου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. 
Αρµόδιοι υπάλληλοι είναι η κα Σταµατία Τσουβαλά, τηλ. 2241099020, e-mail 
tsouvala@rhodes.aegean.gr για τη Ρόδο, ο κ. Φώτης Κυριακού, τηλ. 2273082015, e-
mail fotisk@aegean.gr για τη Σάµο, ο κ. Εµµανουήλ ∆ροσάκης, τηλ. 2271035024, e-
mail drosakis@aegean.gr για τη Χίο και ο κ. Απόστολος Καϊλης τηλ.2281097024, e-
mail aks@aegean.gr για την Σύρο. 
Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, 
τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται 
δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού µε έγγραφο της, έχει το δικαίωµα και αφού το 
κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από τον προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά 
µε το περιεχόµενο της προσφοράς του. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή των 
συγκεκριµένων διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα και δεν 
θεωρείται αντιπροσφορά. Σηµειώνεται ότι, από τις διευκρινίσεις που δίνονται 
σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα 
σηµεία που ζητήθηκαν. 
Οι διαγωνιζόµενοι οφείλουν να δώσουν µε την προσφορά τους πληροφορίες, µε τον 
τρόπο που θα τους υποδειχθεί οπό την Επιτροπή, οι οποίες δεν καλύπτονται από τους 
όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές που περιέχονται στην διακήρυξη αυτή και που 
κατά την εκτίµηση τους κρίνονται ουσιώδεις. 
 
1.7.3 Τόπος - χρόνος - τρόπος υποβολής προσφορών 
1     Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν από τούς διαγωνιζόµενους, ή µε νόµιµο 
εκπρόσωπο τους, στο Τµήµα Περιουσίας και Προµηθειών την 04-07-2006 ηµέρα 
∆ευτέρα και ώρα 10:00 του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, Λόφος 
Πανεπιστηµίου, Μυτιλήνη, 1ος όροφος. 
2    Προσφορά µπορεί να υποβληθεί και µε συστηµένη ταχυδροµική επιστολή που να 
απευθύνεται στο Τµήµα Περιουσίας και Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, Λόφος Πανεπιστηµίου, 
Μυτιλήνη – 81100, 1ος όροφος. Όσες προσφορές υποβληθούν µε τον τρόπο αυτό, θα 
ληφθούν υπόψη µόνο αν φθάσουν στα Γραφεία του Πανεπιστηµίου στη Μυτιλήνη, το 
αργότερο µέχρι την 04/07/2006 και ώρα 10:00 το πρωί (δηλαδή πριν να αρχίσει ο 
διαγωνισµός).  Η εµπρόθεσµη κατάθεση της προσφοράς βαρύνει τον προσφέροντα 
και µόνον αυτόν. 
3    Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού κατά την παραλαβή των Φακέλων 
Προσφορών θα τους αριθµήσει µε τη σειρά επίδοσης τους. θα καταγράψει σε σχετική 
κατάσταση τους συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό και τους εκπροσώπους τους κατά 
την παράδοση του Φακέλου Προσφοράς, οι οποίοι υπογράφουν στην κατάσταση την 
ακρίβεια των καταγραµµένων στοιχείων και στο τέλος, η Επιτροπή ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµού, θα συντάξει σχετικό πρακτικό. 
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4    Οι διαγωνιζόµενοι έχουν την ευθύνη της αποστολής του σφραγισµένου Φακέλου 
Προσφοράς τους µέχρι την παραλαβή του από το Τµήµα Πρωτοκόλλου της 
∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. Τα τυχόν έξοδα 
ασφάλισης, εκτελωνισµού και µεταφοράς βαρύνουν το διαγωνιζόµενο. 
5    Ο διαγωνιζόµενος φέρει την ευθύνη αποδεχόµενος τον κίνδυνο για οποιοδήποτε 
γεγονός, έστω και ανωτέρας βίας (περιλαµβανοµένων προβληµάτων από τη 
διαδικασία εκτελωνισµού, κ.τ.λ.) που µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα τη µη 
εµπρόθεσµη ή µη προσήκουσα υποβολή του Φακέλου Προσφοράς του. 
 
1.7.4 Ισχύς προσφορών 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισµό για ένα 
ηµερολογιακό έτος (12 µήνες0 από την επόµενη ηµέρα της ηµεροµηνίας διενέργειας 
του διαγωνισµού. Προσφορές   που   θα   αναφέρουν   ηµεροµηνία   λήξης   ισχύος   
µικρότερη   της  παραπάνω αναγραφόµενης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, 
πριν από τη λήξη της, κατ΄ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα διπλάσιο του 
προβλεπόµενου ως άνω.  
 
1.7.5 Τιµές 
Οι τιµές των προσφορών θα δοθούν για το σύνολο του έργου, όπως αυτό 
περιγράφεται ειδικότερα στο Μέρος Β΄ της παρούσας διακήρυξης, ή και για τµήµα 
αυτού που αντιστοιχεί σε µία, δύο ή περισσότερες Πανεπιστηµιακές Μονάδες. 
 
1 Οι προσφερόµενες τιµές πρέπει να είναι σε Ευρώ και να αναγράφονται 
ολογράφως και αριθµητικώς. Στις προσφερόµενες τιµές περιλαµβάνονται όλες οι 
προβλεπόµενες κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη δαπάνη, συµπεριλαµβανοµένου και 
του αναλογούντος Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.). ο οποίος βαρύνει το έργο. 
2  Για τη σύγκριση των προσφορών θα λαµβάνεται υπόψη η τιµή µε τις 
κρατήσεις και τον Φ.Π.Α.. 
3  Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος 
της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της 
προσφοράς. 
4 Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαµβάνει καµία 
υποχρέωση σε τρίτους για οποιοδήποτε έργο ή προϊόν που θα υλοποιηθεί από τυχόν 
υπεργολάβους του έργου. 
5    Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους 
συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα νια την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, 
οι δε υποψήφιοι - ανάδοχοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. 
6 Επισηµαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, 
οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες (Α 16 παρ. β Π.∆. 394/96). 
7  Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρµογής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
8  Προσφορές που δίνουν τιµές σε συνάλλαγµα ή ρήτρα συναλλάγµατος 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
9 Σε περιπτώσεις προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται δωρεάν, θα 
αναφέρονται ρητά στην οικονοµική προσφορά µε την ένδειξη "∆ΩΡΕΑΝ". 
 
1.7.6 Απόρριψη προσφοράς 
1    Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει προσφορά 
αιτιολογηµένα, ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισµός και για τους 
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λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 1.5 του Μέρους Α'. ή ορίζονται κατά περίπτωση 
στην παρούσα διακήρυξη. 
2    ∆εν θα ληφθούν υπόψη προσφορές που είτε υποβλήθηκαν µετά από την 
ηµεροµηνία και ώρα του διαγωνισµού, είτε ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν 
έφθασαν στην Επιτροπή πριν την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των 
προσφορών. Αυτές παραδίδονται από την Επιτροπή στο Τµήµα Περιουσίας και 
Προµηθειών για να επιστραφούν ως εκπρόθεσµες. 
 
 
Άρθρο 1.8  Νόµισµα αµοιβής Αναδόχου 
 
Τα τιµολόγια του Ανάδοχου για την αµοιβή του θα είναι εκφρασµένα σε Ευρώ. 
 
 
Άρθρο 1.9  ∆ιάρκεια παροχής υπηρεσιών  
 
1 Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου ανέρχεται σε σύνολο τριάντα (30) 
µηνών και για τα χρονικά διαστήµατα 1η Σεπτεµβρίου 2006 έως και 30η Ιουνίου 
2007, 1η Σεπτεµβρίου 2007 έως και 30η Ιουνίου 2008 και 1η Σεπτεµβρίου 2008 έως 
και 30η Ιουνίου 2009, εξαιρουµένων των θεσµοθετηµένων αργιών, σύµφωνα µε τον 
«Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου». 
2 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προτείνει στην Τεχνική του Προσφορά µελέτη 
λειτουργίας των εστιατορίων. 
 
 
Άρθρο 1.10  Εποπτεία - κυρώσεις – έκπτωση 
 
1.10.1 Εποπτεία καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
Η εποπτεία της καλής εκτέλεσης της σύµβασης που θα προκύψει από την παρούσα 
διακήρυξη καθώς και της λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιατορίων και ειδικότερα ο 
έλεγχος της γνησιότητας και ποιότητας των χρησιµοποιούµενων υλικών, της 
ποσότητας και του βάρους των χορηγουµένων µερίδων φαγητού, καθώς και ο έλεγχος 
των τιµών του τιµοκαταλόγου, της καθαριότητας των χώρων του εστιατορίου και της 
συντήρησης των εγκαταστάσεων, επίπλων-σκευών αυτού διενεργείται όλες τις ώρες 
και ηµέρες λειτουργίας του εστιατορίου από την αρµόδια Επιτροπή Εποπτείας και 
είναι ανεξάρτητος του ελέγχου που ενεργείται από την Αγορανοµική Υπηρεσία 
αυτεπαγγέλτως ή και από άλλες αρµόδιες Κρατικές Υπηρεσίες.  
 
Η Επιτροπή Εποπτείας συγκροτείται από τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Φοιτητικής Μέριµνας σε κάθε Πανεπιστηµιακή Μονάδα Η Επιτροπή Εποπτείας, 
εφόσον διαπιστώνει παραβάσεις της παρούσας σύµβασης µπορεί να εισηγείται στο 
Περιφερειακό Συµβούλιο Φοιτητικής Μέριµνας και εν συνεχεία στο Πρυτανικό 
Συµβούλιο για την τυχόν επιβολή στον/στους ανάδοχο/ους των προβλεποµένων από 
την παρούσα διακήρυξη κυρώσεων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον 
ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει την Επιτροπή Εποπτείας που τον ασκεί. 
 
1.10.2 Τήρηση όρων και απαιτήσεων 
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Ο/οι Ανάδοχος/οι υποχρεούται/νται να τηρεί/ούν απαρέγκλιτα τους όρους και τις 
απαιτήσεις οι οποίες αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη (συµπεριλαµβανόµενων 
και των παραρτηµάτων της), τους όρους της προσφοράς του/τους καθώς και τις 
υποχρεώσεις της σύµβασης η οποία θα υπογραφεί µετά την κατακύρωση του έργου. 
Στην αντίθετη περίπτωση θα υπάρχουν κυρώσεις, όπως αναφέρεται σχετικά 
παρακάτω. 
 
Κατά τον έλεγχο της ποσότητας του βάρους οποιασδήποτε µερίδας, επιτρέπεται να 
διαπιστωθεί απόκλιση µέχρι 10% από τα όρια που ορίζονται στη διακήρυξη. ∆εν 
επιτρέπεται όµως να διαπιστωθεί αρνητική απόκλιση βάρους σε σύνολο 
δειγµατοληψίας 5 µερίδων. Εάν διαπιστωθεί αρνητική απόκλιση από τις 
προδιαγραφές επιβάλλεται χρηµατική ποινή τριών χιλιάδων ευρώ (€ 3.000). 
 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον εργαστηριακό έλεγχο ότι δεν τηρούνται οι 
ποιοτικές προδιαγραφές, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και την προσφορά, 
οι ποινές θα είναι διπλάσιες από αυτές που αφορούν στον έλεγχο των ποσοτήτων. 
 
Εάν σε επόµενο έλεγχο διαπιστωθεί παρόµοια παράβαση η χρηµατική ποινή 
διπλασιάζεται. 
 
Εάν τέλος, κάποια από τις παραπάνω παραβάσεις διαπιστωθεί για τρίτη φορά, 
κινείται, ύστερα από απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος η 
διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου και η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής 
καλής εκτέλεσης υπέρ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 
Οι παραπάνω χρηµατικές ποινές επιβάλλονται µε απόφαση του Πρυτανικού 
Συµβουλίου του Ιδρύµατος, κατόπιν σχετικής εισήγησης του αρµόδιου Συµβουλίου 
Φοιτητικής Μέριµνας και η παρακράτηση των αντίστοιχων ποσών θα γίνεται από το 
αµέσως επόµενο χρηµατικό ένταλµα πληρωµής του αναδόχου. 
 
Η αντισυµβατική συµπεριφορά του αναδόχου αποτελεί λόγο αποκλεισµού του από 
επόµενους διαγωνισµούς του Ιδρύµατος. 
 
Απαγορεύεται ρητά κάθε εκµίσθωση των εστιατορίων ολική ή µερική, η παραχώρησή 
τους µε οποιοδήποτε τρόπο, η εκχώρηση σε τρίτο, µέρους ή του συνόλου των 
δικαιωµάτων του αναδόχου από την συνοµολογηθείσα σύµβαση και χωρίς 
αντάλλαγµα. 
 
1.10.3 Έλεγχοι 
Η τήρηση των όρων υγιεινής των χώρων, η εµφάνιση και η κατάσταση υγείας του 
προσωπικού, η καταλληλότητα των πρώτων υλών και των προσφεροµένων ειδών 
ελέγχεται από το Πανεπιστήµιο σε συνεργασία µε τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες. Ο 
ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τους ελέγχους αυτούς και να διευκολύνει τα 
εντεταλµένα όργανα του Πανεπιστηµίου στο έργο αυτό. 
 
1.10.4 Έκπτωση 
Σε περίπτωση αθέτησης των όρων της σύµβασης που θα υπογραφεί ή σε περίπτωση 
που ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται απόλυτα στις υποχρεώσεις που απορρέουν από 
τους όρους της διακήρυξης, της προσφοράς του (που θα καταθέσει) και της 
σύµβασης, ή δεν συµµορφώνεται προς τις υποδείξεις του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και 
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των άλλων υπηρεσιών (Αγορανοµία, Υγειονοµική Υπηρεσία και λοιπές αρµόδιες 
Κρατικές Υπηρεσίες) για την εύρυθµη και άψογη λειτουργία του εστιατορίου, το 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα να λύσει µονοµερώς τη σύµβαση και να 
κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, ο οποίος, πέρα από τις άλλες συνέπειες που 
προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία και τη διακήρυξη, βαρύνεται και µε 
κατάπτωση ποινικής ρήτρας η οποία ορίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου και θα εισπραχθεί µε την διαδικασία είσπραξης δηµοσίων εσόδων. 
 
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει εκτός ανωτέρας βίας, την λειτουργία του 
Εστιατορίου. Σε περίπτωση διακοπής κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης του καταπίπτει υπέρ του Πανεπιστηµίου και το Πρυτανικό 
Συµβούλιο αυτού αποφασίζει την επανάληψη του διαγωνισµού σε βάρος του. Επίσης 
ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει στο Πανεπιστήµιο ποινική ρήτρα 1.500 € 
ηµερησίως ανά Πανεπιστηµιακή µονάδα και µέχρι την ανάδειξη νέου αναδόχου. 
 
 
1.10.5 Προσφυγές 
Ο προµηθευτής µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οιασδήποτε µορφής 
κυρώσεις σε βάρος του, να υποβάλει προσφυγή µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 
τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία της καταχώρησης της σχετικής απόφασης 
στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό από τον φορέα. Επί της προσφυγής 
αποφασίζει το αρµόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από 
γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω προσφυγή δεν 
επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2°: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
Άρθρο 2.1  Υποβολή προσφοράς 
 
1. Κάθε   διαγωνιζόµενος   πρέπει   να   υποβάλλει   ένα   φάκελο   προσφοράς   
κλειστό   και σφραγισµένο µε τη σφραγίδα του υποψηφίου, ο οποίος αριθµείται, από 
την αρµόδια Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού, µε τον «αριθµό προσφοράς», που 
αντιστοιχεί στον αριθµό της σειράς επίδοσης του. 
Μέσα στον κυρίως φάκελο προσφοράς θα υπάρχουν δύο «εσωτερικοί κύριοι 
φάκελοι» επίσης κλειστοί και σφραγισµένοι µε την ίδια σφραγίδα του υποψηφίου, εκ 
των οποίων ο πρώτος θα περιέχει την «πρωτότυπη προσφορά» και ο δεύτερος 
ακριβές «αντίγραφο της πρωτότυπης προσφοράς». 
Κάθε έγγραφο του πρώτου κύριου φακέλου µε την «πρωτότυπη προσφορά», θα 
πρέπει να είναι πρωτότυπο ή επικυρωµένο φωτοαντίγραφο του πρωτοτύπου του και 
κάθε σελίδα των περιεχοµένων  του  θα  πρέπει  να   είναι  µονογραµµένη   και  να  
αναγράφεται  η   λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ". 
Τα περιεχόµενα του δεύτερου κύριου φακέλου µε το «αντίγραφο της πρωτότυπης 
προσφοράς», θα είναι ακριβή φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων περιεχοµένων της 
«πρωτότυπης προσφοράς». 
Σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ των δύο «εσωτερικών κύριων φακέλων» 
επικρατέστερος θεωρείται ο πρωτότυπος φάκελος. 
∆εν πρέπει να χρησιµοποιηθούν φάκελοι, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να 
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
2. Όλοι οι φάκελοι µε το αντίτυπα των προσφορών πρέπει απαραίτητα να 
φέρουν εξωτερικά την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τη ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ του ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ 
καθώς επίσης και τις ενδείξεις 
♦     ΠΡΟΣΦΟΡΑ (µε κεφαλαία) 
♦    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 Κτίριο ∆ιοίκησης – Λόφος Πανεπιστηµίου – Μυτιλήνη - 81100 
♦     Ηµεροµηνία ∆ιαγωνισµού: .04/07/2006 
♦     ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ: Νο 2640/12.05.2006 
♦   ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Για την ανάδειξη αναδόχου/ων για τη σίτιση των φοιτητών 
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου για το ακαδηµαϊκό έτος 2006 – 2007. 
3. Σε κάθε έναν από τους δύο «εσωτερικούς κύριους φακέλους», τοποθετούνται:. 
Όλα τα σχετικά µε την προσφορά στοιχεία, τα οποία θα τοποθετούνται σε τρεις 
υποφακέλους κλειστούς και σφραγισµένους οι οποίοι εξωτερικά θα φέρουν τις 
ενδείξεις του κύριου φακέλου, θα είναι σφραγισµένοι µε την ίδια σφραγίδα του 
υποψηφίου και θα έχει ο καθένας το εξής περιεχόµενο και επιπλέον εξωτερικές 
ενδείξεις.  

α) Στον υποφάκελο Α' τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα 
δικαιολογητικά και η εγγύηση συµµετοχής. Εξωτερικά φέρει την ένδειξη 
ΎΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΥΠΙΚΩΝ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ’.  

β) Στον υποφάκελο Β' τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της 
προσφοράς, εξωτερικά δε φέρει την ένδειξη ΎΠΟΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’. 
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γ)  Στον υποφάκελο Γ' τοποθετούνται τα οικονοµικά στοιχεία της 
προσφοράς και εξωτερικά φέρει την ένδειξη ‘ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ’. 

Με ποινή απορρίψεως τα οικονοµικά στοιχεία τοποθετούνται οπωσδήποτε σε 
χωριστό σφραγισµένο φάκελο (υποφάκελος Γ'). που θα περικλείεται µέσα στον 
κυρίως φάκελο. Σε περίπτωση που ο υποφάκελος Β' µε τα στοιχεία Τεχνικής 
Προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να τοποθετηθεί στον κυρίως 
φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε 
την ένδειξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ" και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως 
φακέλου, καθώς και του υποφακέλου Β'. 
4. Οι προσφορές όσων συµµετέχουν στο διαγωνισµό πρέπει να υποβληθούν στο 
Τµήµα Περιουσίας και Προµηθειών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, µέχρι τις 
04/07/2006 (ηµέρα ∆ευτέρα) έως τις 10:00. στο 1ο όροφο του Κτιρίου ∆ιοίκησης, 
στο Λόφο Πανεπιστηµίου - Μυτιλήνη. Τ.Κ. :81100, Αθήνα. Μετά την κατάθεση 
των προσφορών, η Επιτροπή θα τις αποσφραγίσει στις 04/07/2006 (ηµέρα ∆ευτέρα 
και ώρα 10:30 π.µ.) ενώπιον των διαγωνιζοµένων ή των εξουσιοδοτηµένων 
αντιπροσώπων τους. 
 
 
Άρθρο 2.2  Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό  
 
(Όπως το Υπόδειγµα Ι, του ∆΄ Μέρους της παρούσας διακήρυξης) 
Κάθε προσφορά στο διαγωνισµό πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού από 
αυτόν να συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή συµµετοχής ύψους 5% του συνολικού 
προϋπολογισµού του έργου για το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007, ή του 
προϋπολογισµού που αφορά τη/ις συγκεκριµένη/ες Πανεπιστηµιακή/ές Μονάδα/ες 
για την οποία/ες κατατίθεται η συγκεκριµένη προσφορά, και για το ίδιο χρονικό 
διάστηµα, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.ΠΑ. η οποία τοποθετείται στον υποφάκελο 
Α' µε τα δικαιολογητικά. 
 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης µε Φ.Π.Α. 
που αναλογεί στην Πανεπιστηµιακή Μονάδα για την οποία υποβάλλεται προσφορά. 
Συγκεκριµένα, για το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007, για την Πανεπιστηµιακή 
Μονάδα Μυτιλήνης το ποσό της εγγυητικής επιστολής ανέρχεται στο ποσό των 
38.657,25 €, για την Πανεπιστηµιακή Μονάδα Ρόδου στο ποσό των 17.143,65 €, για 
την Πανεπιστηµιακή Μονάδα Σάµου στο ποσό των 15.462,90 €, για την 
Πανεπιστηµιακή Μονάδα Χίου στο ποσό των 14.790,60 € και για την 
Πανεπιστηµιακή Μονάδα Σύρου στο ποσό 6.386,85 €.  Ενώ επί συνόλου του έργου η 
εγγυητική επιστολή συµµετοχής, για το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007, αντιστοιχεί στο 
ποσό των 92.441,25 €. 
 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον τέσσερις (4) 
µήνες από την ηµέρα διεξαγωγής του διαγωνισµού όπως αυτή ορίζεται στην 
παρούσα. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο Άρθρο 25 του Π.∆. 394/96. 
 
Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς από ένωση φυσικών ή νοµικών 
προσώπων, η εγγύηση συµµετοχής θα πρέπει να καλύπτει όλα τα φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
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Η εγγύηση συµµετοχής του ∆ιαγωνιζόµενου που θα επιλεγεί ως Ανάδοχος 
επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και 
εντός 5 ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης. Οι εγγυητικές επιστολές 
συµµετοχής των υπολοίπων ∆ιαγωνιζόµενων επιστρέφονται σε αυτούς ή στα 
πιστωτικά ιδρύµατα έκδοσης των επιστολών εντός πέντε (5) ηµερών από την 
ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης του έργου. 
 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά 
πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν 
σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών µελών αυτό το δικαίωµα. Η εγγυητική 
επιστολή που έχει εκδοθεί στο εξωτερικό συνοδεύεται από επίσηµη µετάφραση της 
στην Ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση που η απόδοση όρου της ξενόγλωσσης 
εγγυητικής επιστολής διαφέρει από την απόδοση του στην Ελληνική, η µετάφραση 
του στην Ελληνική θα υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. 
 
 
Άρθρο 2.3  Περιεχόµενα «Υποφακέλου Τυπικών 
∆ικαιολογητικών»  
 
Στον ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ Α εσωκλείονται: πίνακας περιεχοµένων της προσφοράς για 
κάθε έναν από τους τρεις υποφακέλους της προσφοράς, όλα τα πιστοποιητικά, 
δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα. 
 
2.3.1 ∆ικαιολογητικά κατά περίπτωση 
∆εκτοί στο διαγωνισµό γίνονται όσοι καταθέσουν τα εξής δικαιολογητικά: 
 
2.3.1.1          Έλληνες πολίτες: 
1.   Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
2.   Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και 
επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης 
αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού 
ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
3.   Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή. από το οποίο 
να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις 
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, το οποίο ισχύει κατά την ηµεροµηνία του 
διαγωνισµού. 
4.   Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδιο κατά περίπτωση Αρχή, από το οποίο 
να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, το οποίο 
ισχύει κατά την ηµεροµηνία του διαγωνισµού. 
5.   Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η 
εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµα τους. ή οποιοδήποτε έγγραφο 
∆ηµόσιας Αρχής, από το οποίο θα προκύπτει η άσκησης επαγγέλµατος, το οποία θα 
έχουν εκδοθεί το πολύ 6 (έξι) µήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισµού. 
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6. ∆ικαιολογητικά για την του Ν.3310/2005 όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τις 
διατάξεις του Ν.3414/2005 (Κ.Υ.Α. 24014/25.11.05, ΦΕΚ 1637/Β’/25.11.2005), 

7. Πιστοποιητικό υγείας από ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο ή Νοσοκοµείο ΝΠ∆∆, στο 
οποίο να βεβαιώνεται ότι ο συµµετέχων στο διαγωνισµό δεν πάσχει από φυµατίωση ή 
άλλη µεταδοτική νόσο.  Τα νοµικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν ανάλογο πιστοποιητικό 
του διαχειριστή τους. 
8. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 
παραπάνω περιπτώσεων (2), (3) και (4) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία 
της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό 
πιστοποιητικό. 
 
2.3.1.2           Οι αλλοδαποί: 
1.   Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής Αρχής της χώρας εγκατάστασης τους. έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για αδίκηµα 
σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
2.   Πιστοποιητικά της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής της 
Χώρας εγκατάστασης τους για την κάλυψη των περιπτώσεων των περιπτώσεων 2, 3 
και 4 της προηγούµενης παραγράφου 2.3.1.1. 
3.   Πιστοποιητικό  της  αρµόδιας  Αρχής  της  Χώρας  εγκατάστασης  τους ,  
περί  εγγραφής  τους  στα  µητρώα  του  οικείου  Επιµελητηρίου  ή  σε  
ισοδύναµες  επαγγελµατικές  οργανώσεις .  Τα επαγγελµατικά ή εµπορικά 
µητρώα, οι βεβαιώσεις ή τα πιστοποιητικά αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 3 του 
άρθ. 25 του Π.∆. 346/98. 
4. Πιστοποιητικό υγείας από ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο ή Νοσοκοµείο ΝΠ∆∆, στο 
οποί να βεβαιώνεται ότι ο συµµετέχων στο διαγωνισµό δεν πάσχει από φυµατίωση ή 
άλλη µεταδοτική νόσο.  Τα νοµικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν ανάλογο πιστοποιητικό 
του διαχειριστή τους. 
5. ∆ικαιολογητικά για την του Ν.3310/2005 όπως αυτός τροποποιήθηκε µε τις 
διατάξεις του Ν.3414/2005 (Κ.Υ.Α. 24014/25.11.05, ΦΕΚ 1637/Β’/25.11.2005), 
 
Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν οπό 
ένορκη δήλωση του προσφέροντος που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας του. 
 
Για τους προσφέροντες που στη Χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη 
δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωµένου του 
γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφο της χώρας του. 
 
2.3.1.3          Οι Συνεταιρισµοί 
1.   Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για την κάλυψη των 
περιπτώσεων 2, 3 και 4 της παραγράφου 2.3.1.1. 
2. Βεβαίωση της εποπτεύουσας Αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 
 
2.3.1.4          Τα νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά: 
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά και στοιχεία εκτός του 
αποσπάσµατος ποινικού µητρώου ή του ισοδύναµου προς τούτο εγγράφου. 
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Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν 
καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, µπορούν να αντικατασταθούν οπό 
ένορκη δήλωση του προσφέροντος που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας του. 
 
Για τους προσφέροντες που στη Χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόµο ένορκη 
δήλωση, αυτή µπορεί να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωµένου του 
γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συµβολαιογράφο της χώρας του. 
 
2.3.1.5  Ενώσεις προσώπων (φυσικών η νοµικών) που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά 
Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε συµµετέχοντα στην 
'Ένωση. 
Επίσης πρέπει να υποβληθούν: 
•     έγγραφη συµφωνία όλων των συµµετεχόντων στην ένωση 
•    αναφορά, στην εγγυητική επιστολή συµµετοχής, όλων των συµµετεχόντων στην 
ένωση, σύµφωνα µε το άρθρο 25 παράγραφο 11 του Π.∆. 394/96. 
 
2.3.2 Άλλα δικαιολογητικά συµµετοχής 
Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, οφείλει εκτός από τα πιο πάνω κατά περίπτωση 
δικαιολογητικά να καταθέσει. 
1.   Υπεύθυνη ∆ήλωση η οποία θα αναφέρει ότι. 
> η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 
της οποίας έλαβε γνώση, 
> αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης, 
>   η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο των προκηρυσσόµενων 
υπηρεσιών, 
>     τα στοιχεία που αναφέρονται ανά Πανεπιστηµιακή Μονάδα, στην προσφορά 
είναι ακριβή, 
>     διαθέτει την κατάλληλη υποδοµή που κρίνεται αναγκαία για την επιτυχή 
υλοποίηση του έργου. 
2.   Υπεύθυνη ∆ήλωση, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο διαγωνιζόµενος έχει 
αναγνωρίσει την ελληνική γλώσσα ως συµβατική γλώσσα, τόσο κατά το στάδιο του 
διαγωνισµού, όσο και κατά το στάδιο της εκτέλεσης του έργου, µέχρι και την 
οριστική παραλαβή αυτού. 
3. Υπεύθυνη ∆ήλωση, ότι δεν συντρέχει καµία από τις περιπτώσεις του Άρθρου 
1.5 του Α' µέρους της παρούσας. Προκειµένου δε για Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα 
του Εξωτερικού απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλειστεί από αντίστοιχη Αρχή. 
4.   Πρακτικό αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της προσφέρουσας εταιρείας 
µε το οποίο: 
>    Εγκρίνεται η συµµετοχή της στο διαγωνισµό. Σε περίπτωση Ένωσης εταιρειών 
εγκρίνονται η συµµετοχή της εταιρείας στο διαγωνισµό, η σύµπραξη µε τις λοιπές 
εταιρείες µέλη της Ένωσης, το ποσοστό συµµετοχής της κάθε µιας στον 
προϋπολογισµό του έργου, καθώς και η αποδοχή της αλληλέγγυας ευθύνης. 
>    Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νόµιµος εκπρόσωπος) 
εξουσιοδότηση για να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και την 
προσφορά, καθώς και για να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην 
αποσφράγιση της προσφοράς σε όλο τα στάδια της. 
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>    Εγκρίνεται, σε περίπτωση Ένωσης, µία εταιρεία ως κύριος φορέας (Leader) της 
Ένωσης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των 
µελών της Ένωσης. 
5.   Έγγραφη εξουσιοδότηση προς το πρόσωπο (νόµιµο εκπρόσωπο) που θα 
καταθέσει την προσφορά και θα µπορεί να παραστεί στην αποσφράγιση της 
προσφοράς σε όλα τα στάδια της. 
6.   Υπεύθυνη ∆ήλωση του νοµίµου εκπροσώπου, στην οποία θα δηλώνει ότι 
αποδέχεται τον ορισµό του, ότι γνωρίζει ελληνικά δηλώνοντας παράλληλα τη 
διεύθυνση, το τηλέφωνο και τον αριθµό fax του. 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού είναι δυνατό να ζητήσει από τους 
προσφέροντες να αποσαφηνίσουν οποιοδήποτε δικαιολογητικό οπό τα 
προσκοµισθέντα και οι προσφέροντες υποχρεούνται να ενεργήσουν µέσα στην 
προθεσµία που τάσσεται από την Επιτροπή, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται. 
 
Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί µετά από 
έλεγχο, θα συνεπάγεται τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου εκείνου, του οποίου 
τα δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. 
 
2.3.3 Κοινοπραξίες ή ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά 
Σε περίπτωση  Ενώσεως προσώπων ή εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, οι 
παραπάνω δηλώσεις της παραγράφου 2.3.2, πρέπει να κατατεθούν για καθένα οπό 
τους συµµετέχοντες στην Ένωση. Σηµειώνεται ότι δεν είναι υποχρεωτική η σύσταση 
κοινοπραξίας κατά τη φάση υποβολής προσφορών στις εταιρείες που υποβάλουν 
προτάσεις ως κοινοπραξία. 
 
2.3.4 Τεχνική και χρηµατοοικονοµική ικανότητα 
2.3.4.1.        Χαρακτηριστικά και γενική υποδοµή του προσφέροντος 
Το µέρος "Χαρακτηριστικά και γενική υποδοµή του προσφέροντος" περιέχει 
τουλάχιστον τα εξής στοιχεία. 
•    Στοιχεία του προσφέροντος, όπως δηλώνονται και στην αίτηση συµµετοχής 
(επωνυµία, διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail, όνοµα του νοµίµου εκπροσώπου νια 
την προσφορά). 
•    Περιγραφή της επιχειρηµατικής δοµής του προσφέροντος (νοµική µορφή, 
έτος ίδρυσης. οργάνωση, εύρος δραστηριοτήτων). 
•    Πρόσφορα τραπεζικά έγγραφα ή πιστοποιητικό ασφαλιστικής κάλυψης 
επαγγελµατικών κινδύνων. 
• Ισολογισµούς ή αποσπάσµατα ισολογισµών, στις περιπτώσεις όπου η 
δηµοσίευση τους είναι υποχρεωτική σύµφωνα µε την περί εταιρειών νοµοθεσία της 
χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο παρέχων υπηρεσίες. 
•     ∆ήλωση του ολικού του ύψους του κύκλου εργασιών και περί του κύκλου 
εργασιών ως προς την παροχή παρόµοιων µε τις ζητούµενες υπηρεσιών κατά τη 
διάρκεια των τριών προηγούµενων οικονοµικών ετών. 
•    Περιγραφή    του    απασχολούµενου    προσωπικού    του    προσφέροντος    
(σύνθεση προσωπικού). 
•    Περιγραφή   υποδοµής   του   προσφέροντος   (κεντρικά   γραφεία,   
υποκαταστήµατα   ή συνεργασίες, εγκαταστάσεις, εξοπλισµός, λογισµικά, κλπ.). 
•     Περιγραφή ίου συνόλου ίων δραστηριοτήτων του προσφέροντος. 
•     Κάθε άλλο στοιχείο που τεκµηριώνει την επάρκεια του προσφέροντος για την 
εκπόνηση του έργου. 
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Στην περίπτωση ένωσης εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά τα ανωτέρω 
στοιχεία παρέχονται αυτοτελώς για κάθε µέλος της ένωσης. 
 
2.3.4.2. Τεκµηρίωση της εµπειρίας του Προσφέροντος 
Στο µέρος «Τεκµηρίωση της εµπειρίας του προσφέροντος» για την απόδειξη της 
εµπειρίας θα δοθούν τα εξής: 
1.   Περιγραφή πρόσφατων (των τελευταίων 2 χρόνων) σχετικών έργων, αναλόγου 
φύσεως και µεγέθους, που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς από τον προσφέροντα. στην 
Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Θα πρέπει να εµφαίνεται αναλυτικά σε πίνακα: ο τίτλος του 
έργου, οι αποδέκτες του (δηµόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς), η αξία του. η ηµεροµηνία 
παροχής τους, το ποσοστό συµµετοχής   του   προσφέροντος   στο   έργο,   καθώς   
και   αναφορά   σε   στοιχεία   που τεκµηριώνουν την επιτυχή ολοκλήρωση τους. 
Για τα παραπάνω έργα θα υποβληθούν και αποδεικτικά στοιχεία ως εξής: 
-    Εάν πρόκειται  για  δηµόσιους  αποδέκτες,  ως  αποδεικτικά  στοιχεία  
υποβάλλονται πιστοποιητικά συντασσόµενα ή θεωρούµενα από την αρµόδια αρχή. 
-    Εάν πρόκειται για ιδιωτικούς αποδέκτες,  τα πιστοποιητικά συντάσσονται από τον 
αποδέκτη των υπηρεσιών, αλλιώς γίνεται δεκτή και υπεύθυνη δήλωση του 
παρέχοντος υπηρεσία (υποψήφιου ανάδοχου). 
2.   Κάθε άλλο στοιχείο που τεκµηριώνει την εµπειρία του προσφέροντος. 
 
2.3.5 Συµπλήρωση δικαιολογητικών 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού είναι δυνατό να ζητήσει από τους 
προσφέροντες να αποσαφηνίσουν οποιοδήποτε δικαιολογητικό οπό τα 
προσκοµισθέντα και οι προσφέροντες υποχρεούνται να ενεργήσουν µέσα στην 
προθεσµία που τάσσεται από την Επιτροπή, διαφορετικά η προσφορά απορρίπτεται. 
Κάθε έλλειψη ή ανακρίβεια δικαιολογητικών, που θα διαπιστωθεί µετά από έλεγχο, 
θα συνεπάγεται τον αποκλεισµό του διαγωνιζόµενου εκείνου, του οποίου τα 
δικαιολογητικά βρέθηκαν ελλιπή ή ανακριβή. 
 
Αν δεν κατατεθούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά µαζί µε την προσφορά, απορρίπτεται 
αυτή ως απαράδεκτη, εκτός εάν ο προσφέρων προσκοµίσει αυτά µέσα σε πέντε (5) 
εργάσιµες ηµέρες από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού δύναται 
να καλέσει τους προσφέροντες να συµπληρώσουν τυπικές ελλείψεις των ανωτέρω 
δικαιολογητικών της διακήρυξης, πλην των αναγκαίων στοιχείων της εγγυητικής 
επιστολής συµµετοχής όπως αναφέρονται στο εδ. ε΄ παρ. 4 του άρθρου 25 του Π.∆. 
394/96 και να αποκλείσει τους προσφέροντες που δεν θα αποκαταστήσουν τις 
ελλείψεις εντός ευλόγου, κατά την κρίση της επιτροπής, χρόνου. 
 
 
Άρθρο 2.4  Περιεχόµενα "Υποφακέλου Τεχνικής 
Προσφοράς" 
 
Στον ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ Β διακρίνονται δυο µέρη, τα περιεχόµενα των οποίων  
περιγράφονται στη συνέχεια: 
1. Μεθοδολογία εκπόνησης του έργου 
2. Προτεινόµενο πρόγραµµα σίτισης 
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2.4.1. Τεχνική Προσφορά 
2.4.1.1   Μεθοδολογία εκπόνησης του έργου 
Το µέρος «Μεθοδολογία εκπόνησης του Έργου» περιλαµβάνει: 
• Αναλυτική περιγραφή του τρόπου µε τον οποίο ο προσφέρων σκοπεύει να 
προσεγγίσει το έργο.  Ιδιαίτερη έµφαση θα πρέπει να δοθεί στην κατανόηση των 
απαιτήσεων του έργου. 
• Τεκµηρίωση της δυνατότητας υποστήριξης του έργου στην κάθε 
Πανεπιστηµιακή Μονάδα. 
• Κατάλληλη περιγραφή και ανάλυση κάθε φάσης του έργου µε ανάλυση σε 
συγκεκριµένες ενέργειες. 
•     Κάθε άλλο στοιχείο, που ο υποψήφιος ανάδοχος κρίνει σκόπιµο ότι πρέπει να 
παρουσιάσει ή να προτείνει, το οποίο κατά την κρίση του πρέπει να ληφθεί υπόψη για 
την υλοποίηση του έργου και θα συµβάλλει στην αρτιότερη παρουσίαση της 
πρότασης του. 
 
Ο κάθε ενδιαφερόµενος, αφού λάβει υπόψη του τους όρους που αναφέρονται στην 
παρούσα διακήρυξη, θα πρέπει να συντάξει και να υποβάλει ως µέρος της τεχνικής 
του προσφοράς, µελέτη λειτουργίας, όπου θα γίνεται λεπτοµερής περιγραφή του 
τρόπου µε τον οποίο προτίθεται να λειτουργήσει τους χώρους εστίασης που 
προσφέρει το Πανεπιστήµιο στις Πανεπιστηµιακές µονάδες της Μυτιλήνης, Ρόδου, 
Σάµου, Χίου και Σύρου µε το σύστηµα αυτοεξυπηρέτησης (self-service). Επίσης, να 
περιγράφει αναλυτικά τον τυχόν πρόσθετο προτεινόµενο στην προσφορά του 
εξοπλισµό εκτός εκείνου που διαθέτει το Πανεπιστήµιο. Στη µελέτη αυτή, εκτός των 
άλλων, θα αναφέρονται αναλυτικά, ο αριθµός και οι ειδικότητες του προσωπικού που 
θα απασχοληθεί συνολικά. Επίσης, µπορεί να αναφέρει ποιες βελτιώσεις 
προσφέρονται στο εδεσµατολόγιο (menu) που περιλαµβάνει το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της 
παρούσας.  
Ειδικά για την Πανεπιστηµιακή Μονάδα της Μυτιλήνης θα πρέπει οι υποψήφιοι να 
υποβάλλουν και συνολική µελέτη της παροχής σίτισης ώστε να είναι δυνατή η 
παροχή, εκτός του χώρου της Λέσχης στο Λόφο Πανεπιστηµίου και σε δεύτερο χώρο 
εντός της πόλης της Μυτιλήνης ο οποίος θα ενοικιάζεται από το Πανεπιστήµιο ή θα 
ανήκει στην ιδιοκτησία του υποψήφιου αναδόχου. Στην προτεινόµενη µελέτη να 
καθορίζεται εάν ο χώρος στην πόλη της Μυτιλήνης θα λειτουργεί ως 
παρασκευαστήριο ή µόνο ως χώρος εστίασης, στην περίπτωση που τα φαγητά 
παρασκευάζονται όλα στο κτίριο της Λέσχης του Λόφου του Πανεπιστηµίου και 
µεταφέρονται από εκεί µε βάση τις προδιαγραφές και τους κανονισµούς που ισχύουν 
στις περιπτώσεις αυτές.   
 
2.4.1.2   Προτεινόµενο πρόγραµµα σίτισης 
Οι προσφέροντες θα πρέπει να συντάξουν: 

1. Κατάλογο ενδεικτικού προγράµµατος γευµάτων και πρώτων υλών, 
τεσσάρων εβδοµάδων, µε βάση τις απαιτήσεις που αναγράφονται στους 
πίνακες µε το εδεσµατολόγιο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι). 

2. Κατάλογο µε το βάρος των µερίδων που θα προσφέρουν (όπως στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, το οποίο αναφέρει το ελάχιστο βάρος µερίδων). 

 
 
Άρθρο 2.5  Περιεχόµενα "Υποφακέλου Οικονοµικής 
Προσφοράς" 
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Στον ΥΠΟΦΑΚΕΛΟ Γ εσωκλείεται η οικονοµική προσφορά, η οποία πρέπει να 
περιλαµβάνει: 
 

 Τίµηµα σε ευρώ ανά ηµέρα σίτισης (γεύµα και δείπνο), για 
όλες τις Πανεπιστηµιακές Μονάδες ή για κάθε µία χωριστά 
(εφόσον ο προσφέρων ενδιαφέρεται για µέρος αυτών και όχι 
για το σύνολο) 

 Το συνολικό ποσό οικονοµικής προσφοράς, ολογράφως και 
αριθµητικά, σε ευρώ, το οποίο θα αναφέρεται στο ελάχιστο 
τίµηµα ανά δεκαπενθήµερο σίτισης, για το σύνολο των 
Πανεπιστηµιακών Μονάδων, για τις οποίες ενδιαφέρεται ο 
προσφέρων, 

 Το ποσό οικονοµικής προσφοράς, ολογράφως και αριθµητικά, 
σε ευρώ, το οποίο θα αναφέρεται στο ελάχιστο τίµηµα ανά 
δεκαπενθήµερο σίτισης, για κάθε µία Πανεπιστηµιακή 
Μονάδα, χωριστά, (και για όποιες ο προσφέρων καταθέτει 
προσφορά). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3°: ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 
Άρθρο 3.1  ∆ιαδικασία  αποσφράγισης,  ελέγχου   και  
αξιολόγησης των προσφορών 
 
Τα στάδια που θα ακολουθήσει η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) για 
την αξιολόγηση των διαγωνιζόµενων, τη βαθµολόγηση τους και την ανάδειξη του 
αναδόχου. είναι τα εξής: 
 
3.1.1  Αποσφράγιση Φακέλων Προσφοράς 
Οι φάκελοι προσφορών (Φ.Π.) αποσφραγίζονται την ηµεροµηνία και ώρα που 
ορίζεται από την ∆ιακήρυξη,  Κατά την αποσφράγιση των Φ.Π. µπορούν να 
παρίστανται οι νόµιµοι εκπρόσωποι των διαγωνιζόµενων, εφόσον το επιθυµούν. 
 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού (Ε.∆.∆.) αποσφραγίζει τους Φ.Π. και αριθµεί 
τους τρεις εσωτερικού υποφακέλους Α, Β και Γ µε τον ίσιο «αριθµό προσφοράς», 
που ορίστηκε µε βάση τη σειρά επίδοσης της προσφοράς κατά την υποβολή της και 
αναφέρεται στο άρθρο 2.1, παρ.1, του Μέρους Α’ της παρούσας. 
 
3.1.2 Αποσφράγιση και εξέταση των Υποφακέλων Α’ και Β’ 
Κατά την ίδια (πρώτη) Συνεδρίαση της , η Ε.∆.∆. αποσφραγίζει τους υποφακέλους Α’ 
µε τα στοιχεία των τυπικών δικαιολογητικών των διαγωνιζόµενων και καταγράφει 
στο πρακτικό αυτής τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτούς, µε τη σειρά που 
αναγράφονται στα «Περιεχόµενα της Προσφοράς», σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο 
2.3 του Α΄ Μέρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. 
 
Στη συνέχεια, η Ε.∆.∆. εξετάζει αναλυτικά τα στοιχεία των φακέλων των τυπικών 
δικαιολογητικών των διαγωνιζοµένων και αποφασίζει να αποκλείσει από τα 
περαιτέρω στάδια αξιολόγησης τους διαγωνιζόµενους, οι οποίοι κατά την κρίση της 
Ε.∆.∆., δεν έχουν υποβάλει όλα τα ζητούµενα στοιχεία του φακέλου, όπως ζητούνται 
στο άρθρο 2.3 ου Α΄ Μέρους της παρούσας διακήρυξης, ή δεν ικανοποιούνται όλα τα 
ζητούµενα µε τα έγγραφα που έχουν υποβάλει. 
 
Τα αποτελέσµατα της εξέτασης των υποφακέλων Α’, γνωστοποιούνται στους 
διαγωνιζόµενους.  Επί των αποτελεσµάτων αυτών, οι διαγωνιζόµενοι έχουν δικαίωµα 
να υποβάλλουν ένσταση εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της 
ηµεροµηνίας γνωστοποίησης.  Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Ε.∆.∆., η οποία 
λαµβάνει και την τελική απόφαση που γνωστοποιείται στους διαγωνιζόµενους. 
 
Στη συνέχεια στην ίδια συνεδρίαση, η Ε.∆.∆. αποσφράγιση τους φακέλους µε τα 
στοιχεία της τεχνικής προσφοράς των διαγωνιζόµενων που δεν απορρίφθηκαν.  Κατά 
την αποσφράγιση, µπορούν να παρίστανται και οι εκπρόσωποι των διαγωνιζόµενων, 
εφόσον το επιθυµούν. 
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3.1.3    Αξιολόγηση των υποφακέλων Β' µε τα στοιχεία της Τεχνικής 
Προσφοράς 
Η αξιολόγηση και η βαθµολόγηση των στοιχείων της Τεχνικής Προσφοράς των 
διαγωνιζόµενων, πραγµατοποιείται σε επόµενες συνεχόµενες κλειστές συνεδριάσεις 
της Ε.∆.∆., η τεχνική προσφορά βαθµολογείται µε βάση τα κριτήρια που 
περιγράφονται στο άρθρο 1.3 του Γ’ Μέρους της παρούσας ∆ιακήρυξης. 
 
Κατά την εξέταση των φακέλων, η Ε.∆.∆. µπορεί δια του Προέδρου αυτής να καλέσει 
οποιονδήποτε από τους διαγωνιζόµενους να δώσει διευκρινίσεις επί των στοιχείων 
που έχει υποβάλει, µε τον τρόπο που θα του υποδειχθεί. 
 
Η Ε.∆.∆. αφού βαθµολογήσει χωριστά κάθε ένα κριτήριο θα υπολογίσει τον τελικό 
βαθµό τεχνικής προσφοράς κάθε διαγωνιζόµενου, µέ βάση τη µέθοδο που 
περιγράφεται στην παράγραφο 1.2.2 του Γ’ Μέρους της παρούσας διακήρυξης. 
 
Τελικά η Ε.∆.∆. συντάσσει πίνακα βαθµολογίας των διαγωνιζόµενων (κατά φθίνουσα 
σειρά βαθµολογίας). 
 
∆ιαγωνιζόµενοι που θα λάβουν βαθµό µικρότερο από 80 (δηλαδή Τ.Β.Τ.Π. 
µικρότεερο από 80), θα αποκλειστούν από τα περαιτέρω στάδια αξιολόγησης. 
 
3.1.4     Γνωστοποίηση     των     αποτελεσµάτων     αξιολόγησης     
των υποφακέλων Β' µε τα στοιχεία της Τεχνικής Προσφοράς 
Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των υποφακέλων Β’ µε τα στοιχεία της Τεχνικής 
Προσφοράς, αφού εγκριθούν από το Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου, γνωστοποιούνται στους διαγωνιζόµενους µε ανάρτηση τους στον Πίνακα 
ανακοινώσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 
Επί των αποτελεσµάτων αυτών, οι διαγωνιζόµενοι έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν 
ένταση, εντός τριών (3) ηµερών από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης. 
 
Οι ενστάσεις εξετάζονται από την Ε.∆.∆., η οποία εισηγείται σχετικά στο Πρυτανικό 
Συµβούλιο του Ιδρύµατος, το οποίο και λαµβάνει την τελική απόφαση, που 
γνωστοποιείται στους διαγωνιζόµενους. 
 
3.1.5     Αποσφράγιση   και   αξιολόγηση   των  Υποφακέλων   Γ’   µε   
την   Οικονοµική Προσφορά των διαγωνιζόµενων 
Η αποσφράγιση των Οικονοµικών Προσφορών των διαγωνιζόµενων γίνεται σε 
ανοικτή συνεδρίαση της Ε.∆.∆., στην οποία έχουν κληθεί µε fax ή e-mail, 
τουλάχιστον µία (1) ηµέρα πριν την αποσφράγιση, να παρευρίσκονται οι νόµιµοι 
εκπρόσωποι των διαγωνιζόµενων. 
 
Στη συνέχεια σε κλειστή συνεδρίαση, η Ε.∆.∆. εξετάζει και αξιολογεί τα στοιχεία των 
οικονοµικών προσφορών, µε βάση τη µέθοδο που περιγράφεται στην παράγραφο 
1.2.3, του Γ’ Μέρους της παρούσας διακήρυξης. 
 
Οι διαγωνιζόµενοι που θα κριθεί ότι έχουν υποβάλει οικονοµική προσφορά υπό 
όρους, ή αόριστη, ή της οποίας τα στοιχεία δεν συµφωνούν µε τα περιγραφόµενα στο 
άρθρο 2.5 τους Α΄ Μέρους της παρούσας διακήρυξης, θα αποκλείονται, κατά την 
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κρίση της Ε.∆.∆., από τα επόµενα στάδια του διαγωνισµού.  Κατά τη συνεδρίαση 
αυτή, η Ε.∆.∆. υπολογίζει για κάθε διαγωνιζόµενο τον Τελικό Βαθµό Οικονοµικής 
Προσφοράς (Τ.Β.Ο.Π.), µε τη µέθοδο που περιγράφεται στην παράγραφο 1.2.3, του 
Γ’ Μέρους της παρούσας διακήρυξης. 
 
3.1.6     Τελική    κατάταξη    των    Προσφορών    και    ανακήρυξη    
του αναδόχου 
Στη συνέχεια, στην ίδια συνεδρίαση της, η Ε.∆.∆. υπολογίζει για κάθε διαγωνιζόµενο 
τον Τελικό Βαθµό Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.), µε τη µέθοδο που περιγράφεται 
στην παράγραφο 1.2.4 του Γ’ Μέρους της παρούσας διακήρυξης. 
 
Οι διαγωνιζόµενοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά φθίνουσα σειρά του Τελικού 
Βαθµού Συνολικής Προσφοράς τους (Τ.Β.Σ.Π.). Από τον πίνακα αυτό προκύπτει και 
ο προτεινόµενος από την Επιτροπή Αξιολόγησης των Προσφορών, ως ανάδοχος του 
έργου, ο διαγωνιζόµενος µε το µεγαλύτερο Τ.Β.Σ.Π. 
 
Η Επιτροπή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των 
προσφορών και τον υπολογισµό του Τελικού Βαθµού Συνολικής Προσφοράς 
(Τ.Β.Σ.Π.) κάθε προσφέροντος. θα συντάξει πρακτικό το οποίο υποβάλει στο 
Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου για έγκριση.  Αφού τα αποτελέσµατα 
εγκριθούν από το Πρυτανικό Συµβούλιο, ανακοινώνονται εγγράφως, µέσω της 
αρµόδιας υπηρεσίας του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, στους προσφέροντες, την τελική 
κατάταξη τους. 
Μετά την ανακήρυξη του τελικού αναδόχου, θα κληθεί αυτός να υπογράψει τη 
σχετική Σύµβαση, όπως ορίζεται στο Άρθρο 3.6 του Α' µέρους. 
 
 
Άρθρο 3.2  Ενστάσεις-∆ιοικητικές προσφυγές 
 
3.2.1  Ενστάσεις 
Οι ενστάσεις, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας διενέργειας του διαγωνισµού, 
υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία που προβλέπεται από το Άρθρο 
15 του Π.∆. 394/96 όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 35 του Ν.3377/2005 
(ΦΕΚ 202 Α/19-8-2005) σύµφωνα µε το οποίο για το παραδεκτό της άσκησης 
ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του ως άνω Π.∆. απαιτείται να 
προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ∆ηµοσίου. Το ποσό του παραβόλου 
είναι ίσο µε του 0,10 επί της εκατό (0,10%) επί της προϋπολογισµένης αξίας του υπό 
προµήθεια είδους ή έργου. Το ύψος δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων Ευρώ 
(€1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων Ευρώ (€5.000). Το παράβολο αποτελεί 
δηµόσιο έσοδο. 
 
Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους 
αναφερόµενους στο Π.∆. 394/96, δεν γίνονται δεκτές. 
  
3.2.2  ∆ιοικητικές προσφυγές 
Οι προσφυγές ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών κατά αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 2522/97 (ΦΕΚ 178/Α/97). 
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Άρθρο 3.3  Απόρριψη Προσφορών και Αποκλεισµός 
διαγωνιζοµένων  
 
Αποκλείονται του διαγωνισµού και δεν αξιολογούνται προσφορές που: 
•     Εµπίπτουν σε µία ή περισσότερες από τις περιπτώσεις, οι οποίες αναφέρονται στα 
Άρθρα 1.2 και 1.5 του Μέρους Α' της παρούσας διακήρυξης. 
•     δεν έχουν σφραγισµένα σε ιδιαίτερους υποφακέλους τα τεχνικό στοιχεία και τα 
οικονοµικά στοιχεία. 
•     Παρουσιάζουν αντιπροσφορές (διαφοροποίηση οικονοµικής προσφοράς, τεχνικής 
λύσης κ.λ.π.). 
Αν, σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολόγησης των Προσφορών (Παράγραφοι 3.1.1 έως 
και 3.1.5). υπάρξουν περιπτώσεις προσφορών, που παρουσιάζουν µερικές αποκλίσεις 
από τους όρους της διακήρυξης, δεν θα απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι 
αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται 
επουσιώδεις από την αρµόδια Επιτροπή. 
 
 
Άρθρο 3.4  Αποτελέσµατα – κατακύρωση 
 
Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών, καθώς και η εξαγωγή των 
αποτελεσµάτων γίνεται από την Επιτροπή ∆ιενέργειας του διαγωνισµού και η 
κατακύρωση στον καλύτερο προσφέροντα γίνεται από το Πρυτανικό Συµβούλιο του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου, µετά από εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.  
Σε περίπτωση αξιολόγησης δύο προσφορών ως ισοδύναµων, η επιλογή είναι δυνατό 
να γίνεται µετά από πρόταση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των 
προσφορών του διαγωνισµού και απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου.  
Η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων προς τους διαγωνιζόµενους και της κατακύρωσης 
προς τον επιλεγέντα, γίνεται εγγράφως από το Τµήµα Περιουσίας και Προµηθειών 
του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
Οι προσφέροντες δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την προσφορά τους ή µέρος της 
µετά την κατάθεση της. άλλως η εγγύηση συµµετοχής εκπίπτει υπέρ του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
Για την κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα λαµβάνεται υπόψη και 
η προηγούµενη συµβατική συµπεριφορά κάθε διαγωνιζόµενου. 
 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός κατακυρωθεί σε ένωση προσώπων ή εταιρειών 
που υπέβαλαν κοινή προσφορά, καθένας από τους προσφέροντες ευθύνεται 
αλληλεγγύως και εξ ολοκλήρου έναντι του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 
 
Άρθρο 3.5  Ακύρωση διαγωνισµού 
 
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου διατηρεί το δικαίωµα ακύρωσης του ∆ιαγωνισµού, εφ' 
όσον συντρέχει µία τουλάχιστον από τις ακόλουθες αιτίες: 
Α) εάν το αποτέλεσµα του ∆ιαγωνισµού κριθεί αιτιολογηµένα ασύµφορο ή µη 
ικανοποιητικό 



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΧΙΟΥ – ΣΑΜΟ Υ- ΡΟ∆ΟΥ - ΣΥΡΟΥ 

 2006-2007, 2007-2008 και 2008-2009 

Σελίδα 28 από 56 

Β) εάν κατά την κρίση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ο συναγωνισµός 
υπήρξε ανεπαρκής, ή εάν υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των 
∆ιαγωνιζοµένων προς αποφυγή πραγµατικού συναγωνισµού 
Γ)  εάν λήξει  η   ισχύς   των προσφορών και  δε   δοθούν από  όλους  ή  µέρος  των 
∆ιαγωνιζοµένων οι απαιτούµενες παρατάσεις Σε περίπτωση ακυρώσεως του 
∆ιαγωνισµού οι συµµετέχοντες σ' αυτόν δεν θα έχουν δικαίωµα αποζηµιώσεως για 
οποιονδήποτε λόγο. 
 
 
Άρθρο 3.6  Κατάρτιση σύµβασης 
 
Ο/οι ανάδοχος/οι, εφόσον ειδοποιούνται εγγράφως από το Τµήµα Περιουσίας και 
Προµηθειών, είναι υποχρεωµένος/οι µέσα στην προθεσµία που αναφέρει το έγγραφο 
να προσέλθει/ουν στα γραφεία του Πανεπιστηµίου για την υπογραφή της Σύµβασης, 
προσκοµίζοντας συγχρόνως και την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σε 
αντικατάσταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής στο διαγωνισµό.  
 
Ο/οι ανάδοχος/οι πριν από την εγκατάστασή του/ς στο εστιατόριο του Πανεπιστηµίου 
στη Μυτιλήνη, Χίο, Ρόδο, Σάµο και Σύρο και πριν την έναρξη λειτουργίας, είναι 
υποχρεωµένος/οι να προσκοµίσει/ουν στην Υπηρεσία της Φοιτητικής Μέριµνας τα 
εξής: 
1. Άδεια λειτουργίας του εστιατορίου, στο όνοµά του, από την αρµόδια αρχή και 
2. Πιστοποιητικά υγείας, έκδοση βιβλιαρίου ΙΚΑ για όσους δεν έχουν και 

αναγγελία στο Γραφείο ευρέσεως εργασίας του ΟΑΕ∆ όλων των προσώπων που 
θα απασχοληθούν στο εστιατόριο. 

Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του διαγωνιζόµενου που θα ανακηρυχθεί 
ανάδοχος καταπίπτει υπέρ του Πανεπιστηµίου Αιγαίου σε περίπτωση που αυτός δεν 
προσέλθει να υπογράψει τη Σύµβαση µέσα στο προκαθορισµένο από το 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου χρονικό διάστηµα για την υπογραφή της. Στην περίπτωση 
αυτή, ο ανάδοχος που θα εκπέσει βαρύνεται και µε τα έξοδα διενέργειας νέου 
διαγωνισµού, εάν τελικά το Πανεπιστήµιο Αιγαίου καταλήξει σε νέο διαγωνισµό. 
Επίσης το Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου Αιγαίου µπορεί ν' αποφασίσει 
την ανάθεση του έργου στον επόµενο κατά σειρά κατάταξης ή την επανάληψη του 
διαγωνισµού. Και στις δύο περιπτώσεις η απόφαση λαµβάνεται σε βάρος του 
εκπτώτου και επιφέρει τη λήψη κάθε µέτρου για την αποκατάσταση κάθε ζηµιάς του 
Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
Η Σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί µε τη σύµφωνη γνώµη των µερών αλλά σε κάθε 
περίπτωση εξασφαλίζεται η εκτέλεση του έργου όπως προδιαγράφηκε. 
 
 
Άρθρο 3.7  Τελικές διατάξεις 
 
3.7.1 Εκχώρηση υποχρεώσεων και δικαιωµάτων 
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον/ους ανάδοχο/ους του έργου σε οποιονδήποτε 
τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα 
συναφθεί µεταξύ αυτού/ών και του Πανεπιστηµίου Αιγαίου. 
 
3.7.2 Προσωπικό 
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Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου δεν ευθύνεται για την επιλογή του προσωπικού από 
τον/ους ανάδοχο/ους–εργοδότη/ες, του προσωπικού το οποίο προσέλαβε/αν και 
απασχολεί/ούν στο εστιατόριο/ια, ούτε υπέχει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του 
προσωπικού αυτού, για το οποίο αποκλειστικός/οί υπεύθυνος/οι είναι ο/οι 
ανάδοχος/οι. 
 
Ο/οι ανάδοχος/οι θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος/οι υπεύθυνος/οι για την 
τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας και των συλλογικών συµβάσεων ως προς το 
απασχολούµενο από αυτόν/ούς προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 
σύµβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε 
τρίτους υποχρεούται/νται µόνος/οι αυτός/οί προς αποκατάστασή της. 
 
3.7.3 Ανωτέρα βία 
Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον/ους 
ανάδοχο/ους, ο/οι οποίος/οι υποχρεούται/νται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες µέρες από 
τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία να τα 
αναφέρει/ουν εγγράφως και να προσκοµίσει στην υπηρεσία τα απαραίτητα 
αποδεικτικά στοιχεία.  
 
3.7.4 Συνέχεια σύµβασης 
Σε περίπτωση κατά την οποία ο ανάδοχος εκποιήσει την επιχείρηση, είναι δυνατόν να 
συνεχιστεί η σύµβαση µε τον αγοραστή, ο οποίος θα πρέπει να αποδεχθεί πλήρως όλο 
το περιεχόµενο της παρούσας διακήρυξης καθώς και της σύµβασης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4°: ΌΡΟΙ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 
 
Άρθρο 4.1  Εγγυήσεις Αναδόχου 
 
Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύµφωνα 
µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν 
είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 
 
Με την εγγυητική επιστολή - που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση - το πιστωτικό ίδρυµα 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση 
εκείνου, προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, ούτε αν πράγµατι 
υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 
 
Στην περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης εταιριών οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να 
είναι κοινές υπέρ όλων των µελών της κοινοπραξίας ή της ένωσης. 
 
4.1.1  Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
(Όπως το Υπόδειγµα 3. του ∆' Μέρους της παρούσας) 
Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος, το 
αργότερο κατά την υπογραφή της σύµβασης να καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύµβασης το ύψος της οποίος αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% 
της συνολικής συµβατικής αξίας συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.. Ο χρόνος ισχύος 
της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο (2) µήνες από 
το συµβατικό χρόνο υλοποίησης του έργου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
επιστρέφεται µετά την πιστοποίηση από την αρµόδια υπηρεσία του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου, οριστικής περαίωσης του συνόλου του έργου. 
 
 
Άρθρο 4.2  Τρόπος πληρωµής – κρατήσεις 
 
Το έργο θα χρηµατοδοτηθεί από τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Πανεπιστηµίου 
Αιγαίου.  
O συνολικός προϋπολογισµός του έργου για το ακαδηµαϊκό έτος 2006-2007, 
ανέρχεται σε ένα εκατοµµύριο οκτακόσιες σαράντα οκτώ χιλιάδες οκτακόσια είκοσι 
πέντε ευρώ (1.848.825,00 €), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., από τα οποία 
773.145,00 € προϋπολογίζονται για την Πανεπιστηµιακή Μονάδα Μυτιλήνης, 
342.873,00 € για την Πανεπιστηµιακή Μονάδα Ρόδου και 295.812,00 € για την 
Πανεπιστηµιακή Μονάδα Χίου, 309.258,00 € για την Πανεπιστηµιακή Μονάδα 
Σάµου και 127.737,00 € για την  Πανεπιστηµιακή Μονάδα Σύρου.   
Η ανά δεκαπενθήµερο δαπάνη σίτισης δεν µπορεί να υπερβαίνει  
το ποσό των 38.657,25 € για την Πανεπιστηµιακή µονάδα της Μυτιλήνης,  
το ποσό των 17.143,65 € για την Πανεπιστηµιακή µονάδα της Ρόδου,  
το ποσό των 14.790,60 € για την Πανεπιστηµιακή µονάδα της Χίου,  
το ποσό των 15.462,90 € για την Πανεπιστηµιακή µονάδα της Σάµου και  
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το ποσό των 6.386,85 € για την Πανεπιστηµιακή µονάδα της Σύρου.  
Στα ποσά αυτά συµπεριλαµβάνεται ο νόµιµος ΦΠΑ. 
Η πληρωµή θα γίνει σε βάρος του κωδικού αριθµού εξόδων (Κ.Α.Ε.) 2631, του 
τακτικού προϋπολογισµού του Ιδρύµατος. 
 
4.2.1 Τίµηµα  
Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου θα καταβάλλει στον/ους ανάδοχο/ους αµοιβή, 
υπολογιζόµενη ανά δεκαπενθήµερο. Η συνολική ανά δεκαπενθήµερο αµοιβή του 
αναδόχου/ων θα υπολογίζεται ως το µέγιστο µεταξύ: 
α) Του γινοµένου των συνολικά παρασχεθέντων εντός του δεκαπενθηµέρου 
γευµάτων επί την τιµή του γεύµατος και µέχρι του ποσού (συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α.)  
των 17.143,65 € για την Πανεπιστηµιακή µονάδα της Ρόδου,  
των 15.462,90 € για την Πανεπιστηµιακή µονάδα της Σάµου, 
 των 6.386,85 € για την Πανεπιστηµιακή µονάδα της Σύρου, 
των 14.790,60 € για την Πανεπιστηµιακή µονάδα της Χίου και  
των 38.657,25 € για την Πανεπιστηµιακή µονάδα της Μυτιλήνης. 
β) Του ελαχίστου ανά δεκαπενθήµερο ποσού δαπάνης σίτισης, το οποίο έχει 
προτείνει ο ανάδοχος στην προσφορά του. 
 
Ο έλεγχος των σιτιζοµένων δωρεάν φοιτητών θα γίνεται µε βάση τις καταστάσεις 
δικαιούµενων δωρεάν σίτισης φοιτητών που θα δίδονται από το Πανεπιστήµιο 
στον/ους ανάδοχο/ους. Η υπέρβαση του αριθµού των δικαιούµενων δωρεάν σίτισης 
φοιτητών µπορεί να γίνει µόνο µετά από σχετική γραπτή εντολή των 
Πανεπιστηµιακών Αρχών. Η γραπτή αυτή εντολή είναι ειδική, θα χορηγείται από την 
Τµήµα Φοιτητικής Μέριµνας, και µόνο µ’ αυτή θα δικαιολογείται αποζηµίωση πέραν 
της µέγιστης των 15 ηµερών.  
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί καθηµερινά στατιστικά στοιχεία των σιτιζοµένων 
στο Εστιατόριο µε µέθοδο που θα συµφωνηθεί µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του 
Πανεπιστηµίου. Τα στοιχεία αυτά ο ανάδοχος οφείλει να τα υποβάλει στο Λογιστήριο 
του Πανεπιστηµίου εντός του πρώτου δεκαηµέρου του επόµενου µήνα που αφορούν 
την σίτιση. 
 
4.2.2  Πληρωµές 
Η πληρωµή του/ων αναδόχου/ων θα γίνεται µε κανονικό χρηµατικό ένταλµα κάθε 15 
ηµέρες, αναλόγως µε τις ηµέρες λειτουργίας του/ων Φοιτητικού/ων Εστιατορίου/ων 
και µέσα σε εύλογο χρονικό διάστηµα από την κατάθεση των απαραιτήτων προς 
τούτο δικαιολογητικών. 
 
Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωµής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα 
αναφέρονται στο Άρθρο 35 του Π.∆. 394/96 καθώς και στην οικεία απόφαση του Υπ. 
Οικονοµικών (Φ.Ε.Κ. 431/Β/1998). 
Ειδικά, τα δικαιολογητικά είναι: 
1. Τιµολόγιο 
2. Βεβαίωση του αρµόδιου Ασφαλιστικού Ταµείου ή Οργανισµού ότι έγινε η 

καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούµενου µήνα για το 
προσωπικό που απασχολεί,  

3. Πρακτικό της αρµόδιας Επιτροπής Εποπτείας, στην οποία θα διαπιστώνεται ότι 
το Φοιτητικό Εστιατόριο λειτούργησε κανονικά το συγκεκριµένο χρονικό 
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διάστηµα και ότι ο ανάδοχος συµµορφώθηκε πλήρως µε το άρθρο 5. 
«ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ/ΩΝ». 

4. Καταστάσεις των δικαιούµενων δωρεάν σίτισης φοιτητών και των µη 
δικαιούµενων δωρεάν σίτισης φοιτητών καθώς και για του διδακτικού και 
διοικητικού εν γένει προσωπικού (επί αντιτίµου), που πραγµατικά σιτίστηκε, ανά 
ηµέρα και για όλο το δεκαπενθήµερο, θεωρηµένες από τον υπεύθυνο του 
εστιατορίου.  

 
Η εξόφληση των λογαριασµών σίτισης θα γίνεται σε εύλογο χρόνο από την 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων του Πανεπιστηµίου, µε την παράδοση επιταγής 
στον ανάδοχο ή την κατάθεσή της σε τραπεζικό λογαριασµό στο όνοµα του 
αναδόχου, µετά την έκδοση του σχετικού εντάλµατος πληρωµής και µε την 
προϋπόθεση πάντοτε της ύπαρξης πιστώσεων που παρέχονται από το Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων για τη σίτιση των φοιτητών. Προκαταβολές, 
είτε έναντι γενοµένης παροχής σιτηρεσίου, είτε έναντι µελλοντικής παροχής, είτε για 
οποιονδήποτε άλλο λόγο, δεν δίδονται. 
 
Από κάθε τιµολόγιο του Αναδόχου θα γίνονται οι νόµιµες παρακρατήσεις σύµφωνα 
µε τους ισχύοντες εκάστοτε νόµους και σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου 
Οικονοµικών. 
 
4.2.3  Κρατήσεις 
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται : 
• Με παρακράτηση φόρου εισοδήµατος για την παροχή υπηρεσιών (Άρθρο 55 
παρ. 1 εδ. στ' Ν. 2238/94, Φ.Ε.Κ 151/Α/94). 
•     Με κάθε άλλη νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νοµικών 
προσώπων ή άλλων οργανισµών, η οποία κατά νόµο βαρύνει τον ανάδοχο. 
•     Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόµιµες κρατήσεις (υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., χαρτόσηµο επί 
Μ.Τ.Π.Υ., Ο.Γ.Α. χαρτοσήµου επί Μ.Τ.Π.Υ.). 
 
 
Άρθρο 4.3  Παρακολούθηση       του      έργου -  
Πιστοποίηση      ορθής εκτέλεσης 
 
Την ευθύνη παρακολούθησης της εκτέλεσης του έργου θα έχουν οι αρµόδιες 
Επιτροπές Εποπτείας, η συγκρότηση των οποίων γίνεται µε απόφαση του Πρυτανικού 
Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου.  Οι Επιτροπές, ανά Πανεπιστηµιακή 
Μονάδα, θα αξιολογούν και θα πιστοποιούν την ορθή υλοποίηση κάθε επιµέρους 
εργασίας του Έργου, όπως αυτές φαίνονται στο Α΄ Μέρος της παρούσας και 
σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και της σύµβασης, συντάσσοντας σχετικά 
πρακτικά.  Η εποπτεία λειτουργίας των εστιατορίων και ο έλεγχος της καθαριότητας 
των χώρων σίτισης διενεργούνται σε ηµεροµηνίες που θα καθορίζει η ∆ιοίκηση του 
Πανεπιστηµίου ή η καθ’ ύλη Επιτροπή. 
Οι Επιτροπές Εποπτείας αποτελούνται από υπαλλήλους του Πανεπιστηµίου, µέλη 
∆.Ε.Π. και από φοιτητές.   
Οι Επιτροπές Εποπτείας θα εισηγούνται αρµοδίως και σχετικά στο Πρυτανικό 
Συµβούλιο του Ιδρύµατος. 
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Άρθρο 4.4  Γλώσσα επικοινωνίας 
 
Η Σύµβαση θα συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 
Όλες οι επικοινωνίες (προφορικές και γραπτές) του Αναδόχου µε το Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου. θα γίνονται στην ελληνική γλώσσα. Οπουδήποτε και οποτεδήποτε κατά τη 
διάρκεια ισχύος της Σύµβασης απαιτηθεί διερµηνεία ή µετάφραση από ή και προς τα 
ελληνικά, για την επικοινωνία του Αναδόχου µε το Πανεπιστήµιο Αιγαίου, αυτές θα 
εξασφαλίζονται µε φροντίδα, δαπάνη και ευθύνη του Αναδόχου. 
 
 
Άρθρο 4.5  Τόπος παροχής υπηρεσιών 
 
Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου θα γίνεται στους τόπους που ορίζονται από 
τις προδιαγραφές του έργου (µέρος Β’). Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο 
Ανάδοχος υποχρεούται. για την επιτυχή υλοποίηση του έργου, να διαθέσει ένα 
συνεργάτη του, ο οποίος θα απασχολείται µε πλήρη απασχόληση στο χώρο του και θα 
συνεργάζεται συνεχώς µε την αρµόδια υπηρεσία του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, για την 
αλληλοενηµέρωση και την επίλυση τυχόν προβληµάτων. Επίσης, λόγω της διασποράς 
του Πανεπιστηµίου στα νησιά του Αρχιπελάγους, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
διαθέσει ένα τουλάχιστον στέλεχος του σε κάθε µία από τις Πανεπιστηµιακές 
Μονάδες, ο οποίος θα εκπροσωπεί την εταιρεία. 
 
 
Άρθρο 4.6  Έκπτωση του αναδόχου 
 
Με απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και ύστερα 
από πρόταση της αρµόδια Επιτροπής Εποπτείας διακόπτεται η χρηµατοδότηση του 
έργου και καταγγέλλεται η σύµβαση, εφόσον ο Ανάδοχος υπαίτια δεν παρέχει τις 
υπηρεσίες, σύµφωνα µε τη σύµβαση ανάθεσης. Για τα θέµατα κήρυξης του αναδόχου 
ως έκπτωτου και για τις επιβαλλόµενες σ' αυτόν κυρώσεις, έχουν ανάλογη εφαρµογή 
οι διατάξεις του Άρθρου 34 του Π.∆. 394/96. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΕΡΓΟΥ 
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Άρθρο 1.1  Περιγραφή συστήµατος σίτισης 
 

Ο/οι ανάδοχος/οι θα παρέχει/ουν ηµερησίως σίτιση δύο γευµάτων (γεύµα – δείπνο) 
στους δικαιούµενους δωρεάν σίτιση φοιτητές του Πανεπιστηµίου Αιγαίου στις 
Πανεπιστηµιακές Μονάδες Μυτιλήνης, Ρόδου, Σάµου, Χίου και Σύρου. Επίσης, θα 
παρέχει/ουν ηµερησίως σίτιση (γεύµα – δείπνο) στους µη δικαιούµενους δωρεάν 
σίτιση φοιτητές και στο διδακτικό και διοικητικό εν γένει προσωπικό του 
Πανεπιστηµίου έναντι του τιµήµατος του γεύµατος που θα προκύψει από τον 
παρόντα διαγωνισµό. 
  

Το  δικαίωµα  της  δωρεάν  σίτισης  είναι  αυστηρά  προσωπικό  και  µη  
µεταβιβάσιµο .   
 
Το Πανεπιστήµιο αναλαµβάνει την υποχρέωση δωρεάν διάθεσης των χώρων 
εστίασης µέσα στις εγκαταστάσεις (ιδιόκτητες ή µισθωµένες) του Πανεπιστηµίου σε 
καθεµία από τις Πανεπιστηµιακές Μονάδες Μυτιλήνης, Ρόδου, Σάµου, Χίου και 
Σύρου. Αναλαµβάνει, επίσης, την υποχρέωση παροχής του αναγκαίου εξοπλισµού 
και καταβολής των δαπανών λειτουργίας των χώρων εστίασης των φοιτητών (ενοίκιο, 
∆ΕΗ, νερό, θέρµανση, συντήρηση πάγιου εξοπλισµού (σύστηµα κλιµατισµού) όπως 
προβλέπεται στην παρούσα διακήρυξη. 
  
 
Άρθρο 1.2  Περίοδος σίτισης – Ώρες 
λειτουργίας φοιτητικών εστιατορίων  
 
2.1 Περίοδος σίτισης 
Η σίτιση αρχίζει την 1η Σεπτεµβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του 
επόµενου έτους. Η έναρξη και λήξη της περιόδου λειτουργίας των Φοιτητικών 
Εστιατορίων µπορεί να µετατίθεται µε απόφαση της Συγκλήτου ή του Πρυτανικού 
Συµβουλίου. Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται στον ανάδοχο/ους δεκαπέντε (15) 
ηµέρες πριν από την ηµέρα έναρξης ή λήξης.  
 
Το σιτηρέσιο παρέχεται στα Εστιατόρια του Πανεπιστηµίου όλες τις ηµέρες της 
εβδοµάδος, συνεχώς, από 1ης Σεπτεµβρίου κάθε ηµερολογιακού έτους µέχρι 30 
Ιουνίου του επόµενου και το αργότερο µέχρι τέλους εξεταστικής περιόδου του 
εαρινού εξαµήνου.  Θα διακόπτεται µόνο κατά τις ηµέρες των διακοπών των 
Χριστουγέννων από 24 ∆εκεµβρίου έως και 7 Ιανουαρίου και του Πάσχα από τη 
Μεγάλη ∆ευτέρα έως και την Παρασκευή του Πάσχα, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
Νοµοθεσία.  
 
Η λειτουργία του εστιατορίου κατά τους θερινούς µήνες ή/και τις περιόδους των 
διακοπών θα γίνεται µετά από ειδική συµφωνία του Πανεπιστηµίου και του/ων 
αναδόχου/ων και µε την υπογραφή ειδικής σύµβασης. 
 
2.2 Ώρες λειτουργίας Φοιτητικών Εστιατορίων 
Το σιτηρέσιο περιλαµβάνει γεύµα και δείπνο και παρέχεται όλες τις ηµέρες της 
εβδοµάδας, εργάσιµες και µη, εκτός από τις διακοπές των Χριστουγέννων και του 
Πάσχα. Οι ώρες λειτουργίας του εστιατορίου θα είναι από τις 12:00 έως 16:00 και 
από 19:00 έως 22:00. Οι ώρες αυτές είναι δυνατό να τροποποιούνται, µε απόφαση 
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του Πρυτανικού Συµβουλίου µετά από πρόταση του οικείου Συµβουλίου Φοιτητικής 
Μέριµνας, αν κατά την εφαρµογή διαπιστωθεί ότι δεν εξυπηρετούνται οι φοιτητές. 
 
 
Άρθρο 1.3  Εδεσµατολόγιο 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει καθηµερινά το πρόγραµµα εδεσµατολογίου 
που υπέβαλε µαζί µε την προσφορά του και από άποψη ποιότητας και από άποψη  
ποσότητας και να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων, ανελλιπώς αναλυτικό  
εβδοµαδιαίο πρόγραµµα σίτισης το οποίο δεν θα τροποποιεί χωρίς την έγκριση της 
αρµόδιας Επιτροπής.  Τυχόν αλλαγές στο µενού του αναδόχου, λόγω έλλειψης ενός 
προϊόντος στην αγορά, θα πρέπει να γίνουν µετά από έγκριση της Επιτροπής 
Εποπτείας, µε την προϋπόθεση ότι το νέο γεύµα θα είναι ίσης ποσοτικής και 
θερµιδικής αξίας µε το µενού της ηµέρας. Το ηµερήσιο µενού θα πρέπει να πληροί 
όλους τους όρους υγιεινής διατροφής και, ως προς τη ποσότητα και το βάρος, να είναι 
σύµφωνο µε τις κείµενες Αγορανοµικές ∆ιατάξεις.  
 

Σε  κάθε  γεύµα  και  σε  κάθε  δείπνο  θα  προσφέρονται :   
1. πρώτο  πιάτο  (προαιρετικά )  
2. δύο  εναλλακτικά  φαγητά  ως  κυρίως  πιάτο  (υποχρεωτικά)  και   
3. συνοδευτικά  (υποχρεωτικά)  

σύµφωνα  µε  τους  Πίνακες  1  και  2  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  I .   
 
Τα  δεκατέσσερα  εβδοµαδιαία  γεύµατα  θα  πρέπει  να  έχουν  ενδεικτικά  

τουλάχιστον  την  πιο  κάτω  βασική  σύνθεση ,  την  οποία  ο  ανάδοχος  µπορεί  να  
βελτιώσει  τόσο  ποσοτικά  όσο  και  ποιοτικά  ως  προς  τη  σύνθεσή  τους .  

 
Κύριο  πιάτο  γεύµατος  και  δείπνου  
 
∆ύο  (2) γεύµατα  µε  φρέσκο  κιµά  και  σαλάτα  εποχής  
∆ύο  (2)  γεύµατα  µε  λαδερά  και  τυρί  α’  ποιότητας  ή  ζυµαρικά  και  τυρί  

α’  ποιότητας  
∆ύο  (2) γεύµατα  µε  κοτόπουλο ,  τυρί  α΄  ποιότητας  και  σαλάτα  εποχής  
Τρία  (3) γεύµατα  µε  κρέας  και  σαλάτα  εποχής  
∆ύο  (2) γεύµατα  µε  ψάρι  και  σαλάτα  εποχής .  
∆ύο  (2)  γεύµατα  µε  όσπρια  και  τυρί  α’  ποιότητας ,  ή  λαχανικά  και  τυρί  

α’  ποιότητας  ή  οµελέτα  και  τυρί  α’  ποιότητας . .  
 
Γίνονται  δεκτές  και  προσφορές  για  αποκλειστική  παρασκευή  φαγητού  

µόνο  από  νωπά ,  το  οποίο  και  θα  αξιολογηθεί  κατά  την  αξιολόγηση  της  
προσφοράς .  

 
Για  την  παρασκευή  των  φαγητών  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  

χρησιµοποιεί  υλικά  αρίστης  ποιότητας .   
 
Ειδικότερα :  

1 .  Για  τα  κρέατα  και  τα  πουλερικά  θα  είναι  όλα  νωπά  αρίστης  
ποιότητας .   Ο  κιµάς  θα  παρασκευάζεται  από  καθαρό  µυϊκό  κρέας  
(νωπό  αρίστης  ποιότητας) .   Ιδιαίτερα  οι  κεφτέδες  δεν  θα  περιέχουν  
ψωµ ί  σε  αναλογία  µεγαλύτερη  του  18 % υπολογισµένου  επί  ξηράς  
ουσίας ,  το  δε  ψήσιµό  τους  θα  είναι  πλήρες .    
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2.  Τα  ψάρια  θα  είναι  όλων  των  ειδών ,  αλλά  α’  ποιότητας .   Στον  
κατάλογο  του  εστιατορίου  θα  αναγράφεται  µε  σαφήνεια  αν  το  
φαγητό  είναι  κατεψυγµένο .  

3 .  Τα  λαχανικά  και  τα  φρούτα  θα  είναι  αρίστης  ποιότητας .   
Απαγορεύεται  η  χρησιµοποίηση  κονσερβοποιηµένων  λαχανικών  ή  
άλλων  εδεσµάτων  και  υλικών  σε  κονσέρβα  (π .χ .  λουκάνικα ,  
ντολµάδες ,  κ .λ .π . ) .   Επιτρέπονται  µόνο  κονσερβοποιηµένα  φρούτα  
ως  επιδόρπιο  (κοµπόστα) .   Στον  κατάλογο  του  εστιατορίου  θα  
αναγράφεται  µε  σαφήνεια  αν  το  φαγητό  είναι  κατεψυγµένο .  

4 .  Τα  βούτυρα  τα  φυτικά  λίπη  και  τα  φυτικά  έλαια  θα  είναι  αρίστης  
και  αναγνωρισµένης  βιοµηχανίας .   Ειδικότερα  θα  
χρησιµοποιούνται  και  έπειτα  από  έγκριση  της  αρµόδιας  Επιτροπής :  
-  Ελαιόλαδο  για  σαλάτα  αγορανοµ ικής  οξύτητας  0-1 βαθµών .  
-  Ελαιόλαδο  για  φαγητό  αγορανοµ ικής  οξύτητας  0-1,5 βαθµών .  
-  Λάδι  για  τηγανητά  αγορανοµ ικής  οξύτητας  0-1,5 βαθµών  ή  

σπορέλαιο  οξύτητας  0 βαθµών .  
-  Μαγειρικά  λίπη  αναγνωρισµένης  βιοµηχανίας .  
-  Βούτυρο  γάλακτος  για  την  παρασκευή  των  γλυκισµάτων   
-  Για  την  παρασκευή  ζυµαρικών  θα  χρησιµοποιείται  το  µαγειρικό  

λίπος  σε  ποσοστό  50% και  το  βούτυρο  γάλακτος  σε  ποσοστό  
50%. 
Τα  εναποµείναντα  από  το  τηγάνισµα  έλαια  δεν  θα  

χρησιµοποιούνται  ξανά .  
Απαγορεύεται  ρητά  η  χρήση  ζωικών  λιπών .   

5 .  Το  ψωµ ί  θα  είναι  ηµέρας  τύπου  70%. 
6.  Τα  τυριά ,  τα  χορταρικά  και  όλα  τα  υπόλοιπα  υλικά  θα  είναι  α’  

ποιότητας .  
Ειδικά  για  το  τυρί  φέτα  θα  πρέπει  να  έχει  τα  ποιοτικά  

χαρακτηριστικά  που  ορίζει  το  άρθρο  83 του  Κώδικα  Τροφίµων  για  
τη  φέτα .  

 
Το  πρώτο  πιάτο ,  το  κυρίως  πιάτο  και  τα  συνοδευτικά ,  θα  παρέχονται  

δύο  φορές  την  ηµέρα  και  θα  είναι  διαφορετικό  το  γεύµα  από  το  δείπνο .   Το  
εδεσµατολόγιο  µε  κοτόπουλο  ή  κρέας  δεν  θα  επαναλαµβάνεται  την  ίδια  
ηµέρα  (µεσηµέρι  –  βράδυ) ,  ούτε  στο  εδεσµατολόγιο  της  επόµενης  ηµέρας .  

 
Τυχόν  αλλαγές  στο  εδεσµατολόγιο  του  αναδόχου ,  λόγω  έλλειψης  ενός  

προϊόντος  στη  αγορά ,  µπορούν  να  γίνουν  µόνον  µετά  από  αίτησή  του  στην  
αρµόδια  Επιτροπή  και  έγκριση  από  το  Πρυτανικό  Συµβούλιο  του  
Πανεπιστηµ ίου  ή  εξουσιοδοτηµένο  από  αυτό  πρόσωπο ,  λόγω  του  επείγοντος .  

 
Σε περίπτωση παρασκευής και διάθεσης «επ’ αµοιβής» πρόσθετων φαγητών ή 
αναψυκτικών εκτός των αναφεροµένων στο εβδοµαδιαίο πρόγραµµα δωρεάν σίτισης, 
πρέπει να κατατεθεί σχετικός πίνακας φαγητών καθώς και κατάλογος µε τις τιµές.  
Σηµειώνεται ότι το Πανεπιστήµιο διατηρεί το δικαίωµα να µην εγκρίνει την 
προαναφερόµενη λειτουργία, εφόσον αυτή κριθεί ότι αποβαίνει σε βάρος της δωρεάν 
σίτισης.  
 
 
Άρθρο 1.4  ∆ιανοµή φαγητού 
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Η διανοµή του φαγητού θα πραγµατοποιείται στους χώρους εστίασης µε το σύστηµα 
αυτοεξυπηρέτησης (self service) από 12:00 έως 15:30 το γεύµα και από 19:00 έως 
21:30 το δείπνο. 

 
 
Άρθρο 1.5  Υποχρεώσεις αναδόχου/ων 
 
1.5.1 Χώροι παρασκευής σιτηρεσίου 
Η παρασκευή κάθε είδους εδέσµατος γίνεται αποκλειστικά στον χώρο των 
εστιατορίων του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και µε τον εξοπλισµό που διαθέτει το 
Πανεπιστήµιο Αιγαίου, σε συνδυασµό µε τον προτεινόµενο από τον ανάδοχο 
εξοπλισµό, σύµφωνα µε την προσφορά του. 
 
1.5.2 Χώροι Εστίασης 
Στον ανάδοχο του διαγωνισµού παρέχεται, χωρίς µίσθωµα η χρήση των χώρων 
εστίασης του Πανεπιστηµίου µε όλες τις ηλεκτρικές, υδραυλικές και αποχετευτικές 
εγκαταστάσεις και τα εξοπλιστικά µέσα αυτού. 
 
Οι χώροι εστίασης  που προορίζονται, για την σίτιση των φοιτητών του 
Πανεπιστηµίου, θα διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισµό σε έπιπλα, σκεύη κλπ. για 
την λειτουργία τους, και θα παραχωρηθούν στον/ους ανάδοχο/ους µε ιδιαίτερα 
πρωτόκολλα παραλαβής και παραδόσεως την ηµέρα της υπογραφής των Σύµβασων 
και τα οποία θα επισυναφθούν σ' αυτές. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται στην διατήρηση σε καλή λειτουργική κατάσταση όλων των 
εγκαταστάσεων του χώρου που του διατίθεται, του εξοπλισµού αυτού και των 
δικτύων της ηλεκτρικής, υδραυλικής και θερµαντικής εγκατάστασής τους, των 
εξαρτηµάτων τους, των εγκαταστάσεων εξαερισµού, καθώς και την άµεση επισκευή 
µε δαπάνη του των παρουσιαζοµένων από συνήθη χρήση φθορών.  Eπίσης 
υποχρεούται στην άµεση αντικατάσταση των καταστρεφοµένων ειδών, καθώς και 
των κρινοµένων ακαταλλήλων από αρµόδια, για τον έλεγχο του χώρου όργανα. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί το Εστιατόριο και τις εγκαταστάσεις του 
αποκλειστικά, για την σίτιση των φοιτητών όπως αναφέρεται παραπάνω. Xορευτικές 
η ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις φοιτητών η άλλων Πανεπιστηµιακών συλλόγων 
επιτρέπονται µόνον µετά από έγκριση του Πρυτανικού Συµβουλίου του 
Πανεπιστηµίου κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος (εγγράφως). 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται µετά την λήξη της σύµβασης να αποκοµίσει µέσα σε πέντε 
(5) ηµέρες τα αγορασθέντα απ' αυτόν έπιπλα, σκεύη κ.λ.π. Ο ανάδοχος ουδεµίας 
αποζηµίωσης δικαιούται, για εκτελεσθείσες εργασίες στο Εστιατόριο ή για την 
τοποθέτηση µονίµων εγκαταστάσεων. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται µετά την λήξη της σύµβασης να αποζηµιώσει το 
Πανεπιστήµιο για κάθε φθορά, καταστροφή ή απώλεια των παραδοθέντων σ' αυτόν 
εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων, επίπλων, µαγειρικών σκευών και ειδών εστίασης, όχι 
όµως και για φθορές που οφείλονται σε συνήθη χρήση. 
 
Μετά την λήξη της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται µέσα σε δέκα πέντε (15) 
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ηµέρες να είναι έτοιµος, για την παράδοση των χώρων του Εστιατορίου και των 
εγκαταστάσεων αυτού.  Επίσης να εξοφλήσει τυχόν οφειλές προς τρίτους που 
προέκυψαν κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύµβασης. 
 
Η παράδοση θα γίνει σε Επιτροπή, που θα ορίσει το Πρυτανικό Συµβούλιο του 
Πανεπιστηµίου. Η εν λόγω Επιτροπή θα καταρτίσει πίνακες του παραπάνω υλικού 
στους οποίους θα αναφέρονται οι φθορές, καταστροφές ή απώλειες και η αποτίµησή 
τους σε Ευρώ και θα τους υποβάλλουν στο Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου 
το οποίο θα καθορίσει το ποσοστό των οφειλοµένων στην συνήθη χρήση φθορών, 
κατά δίκαια κρίση. 
 
1.5.3 Προσωπικό 
Ο ανάδοχος/οι που θα προκύψει/ουν από τον παρόντα διαγωνισµό έχει/ουν την 
ευθύνη της πρόσληψης, απασχόλησης, πληρωµής, ασφάλισης και τυχόν αποζηµίωσης 
του πάσης φύσεως και κατάλληλου για τη λειτουργία των χώρων παροχής εστίασης, 
προσωπικού. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει πάντοτε επαρκές και ειδικευµένο προσωπικό, για 
την πλήρη εξυπηρέτηση των σιτιζοµένων φοιτητών, εφοδιασµένο µε τα απαραίτητα 
βιβλιάρια Υγείας, πρόσφατα θεωρηµένα όπως προβλέπεται από τον Οδηγό Υγιεινής 
Πρακτικής του ΕΦΕΤ. 
 
Το προσωπικό που ασχολείται µε την παρασκευή των φαγητών και το σερβίρισµα θα 
πρέπει, εκτός της άψογης ατοµικής καθαριότητας, να φέρει καθαρή στολή και 
απαραίτητα κατάλληλο κάλυµµα των µαλλιών (σκούφο). Το άτοµο επιφορτισµένο µε 
την καθαριότητα των χώρων που θα υπάρχει οπωσδήποτε στο προσωπικό θα 
απασχολείται αποκλειστικά και µόνο µε την καθαριότητα. Η καθαριότητα των χώρων 
του Εστιατορίου είναι της αποκλειστικής ευθύνης του αναδόχου.  Ο χώρος πρέπει να 
διατηρείται άψογος και στον χρόνο µεταξύ των γευµάτων. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του, σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις. Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου ουδεµία ευθύνη φέρει, για τις συνέπειες της µη 
ασφάλισης αυτών. 
 
Το προσωπικό προσλαµβάνεται από τον ανάδοχο, αφού προηγουµένως διαπιστωθεί, 
ότι είναι υγιές. Η διαπίστωση γίνεται είτε µε την προσκόµιση βιβλιαρίου υγείας 
θεωρηµένο από το Υγειονοµικό Κέντρο είτε από την αρµόδια Κρατική Υγειονοµική 
Υπηρεσία. 
 
 
1.5.4 Λειτουργία Φοιτητικών Εστιατορίων  
Ο ανάδοχος/οι που θα προκύψει/ουν από τον παρόντα διαγωνισµό έχει/ουν την 
ευθύνη:  
1. Της  προµήθειας  των  πρώτων  υλών ,  της  ετοιµασίας  και  διατήρησης  

των  φαγητών  έως  τη  διανοµή  τους  (αγορά ,  µεταφορά ,  αποθήκευση  
πρώτων  υλών ,  συντήρηση  σε  ψυγεία  στο  χώρο  των  µαγειρείων ,  
καθάρισµα ,  πλύσιµο ,  τεµαχισµός ,  µαγείρεµα ,  µεριδοποίηση  και  
διανοµή  του).  
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2. Της τοποθέτησης του ψωµιού, των µαχαιροπήρουνων, των ποτηριών, των 
χαρτοπετσετών, του ελαιολάδου για τις σαλάτες και των λοιπών αρτυµάτων και 
καρυκευµάτων στους κατάλληλους χώρους που προβλέπονται γι’ αυτά. 

3. Της επιµεληµένης συλλογής των απορριµµάτων και υπολειµµάτων των φαγητών 
και της ασφαλούς φύλαξής τους σε σακούλες και κλειστούς κάδους µέχρι να 
µεταφερθούν στο χώρο αποκοµιδής τους. 

4. Της παραλαβής των δίσκων µε τα άπλυτα καθώς και όλων των απαιτούµενων στη 
συνέχεια εργασιών για το πλύσιµο, το στέγνωµα και την τακτοποίηση των 
καθαρών ειδών εστιάσεως της καθηµερινής καθαριότητας και συχνής 
απολύµανσης όλων των χώρων του εστιατορίου και της διατήρησης ανά πάσα 
στιγµή καθαρών των αιθουσών του εστιατορίου κατά τις ώρες του φαγητού 
(τραπέζια, καθίσµατα, δάπεδα, τζάµια και τουαλέτες). Τα υλικά που 
χρησιµοποιούνται για τον καθαρισµό των χώρων και των ειδών εστιάσεως 
βαρύνουν τον ανάδοχο. 

5. Για την εξασφάλιση της οµαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας συσκευών και 
εγκαταστάσεων του µαγειρείου και του χώρου παραµονής κοινού του εστιατορίου 
είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο ανάδοχος. Για το σκοπό αυτό φροντίζει για τους 
χειρισµούς και την επίβλεψη λειτουργίας, τον έλεγχο και τις ρυθµίσεις συσκευών 
σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών, προληπτική συντήρηση 
εγκαταστάσεων και µικροεπισκευές (αλλαγή ασφαλειών, αποκατάσταση 
µικροδιαρροών, αποφράξεις αποχετεύσεων κλπ).  

6. Οµοίως η εποπτεία της επάρκειας και της ασφαλούς αποθήκευσης και χρήσης των 
λειτουργικών αναλωσίµων ως καύσιµα (υγραέριο), νερό χρήσεως µε τις 
αντίστοιχες δεξαµενές και φιάλες, ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του 
αναδόχου. 

7. Περίπτωση βλάβης, που επέρχεται σε χώρους του Πανεπιστηµίου στις 
Πανεπιστηµιακές µονάδες Ρόδου, Σάµου, Χίου, Σύρου και Μυτιλήνης από 
κατασκευαστική αστοχία των εγκαταστάσεων ή παρέλευση διάρκειας ζωής ή 
φυσιολογική φθορά συσκευής ή ανταλλακτικού αντιµετωπίζεται µε πρωτοβουλία 
και ευθύνη του αναδόχου για την εξασφάλιση της άµεσης ενέργειας και την 
αποτροπή της διακοπής λειτουργίας του εστιατορίου και οι δαπάνες καλύπτονται 
από το Πανεπιστήµιο µετά από συνεννόηση µε την Τεχνική Υπηρεσία και την 
έγκριση από τα αρµόδια όργανα.  

 
1.5.5 Επιστασία, φύλαξη και ασφάλεια χώρων  
Η επιστασία, φύλαξη και ασφάλεια του χώρου των εστιατορίων των 
Πανεπιστηµιακών Μονάδων Μυτιλήνης, Χίου, Ρόδου και Σάµου βαρύνει τον/ους 
ανάδοχο/ους κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασης και είναι υποχρεωµένος/οι να 
λαµβάνει/ουν όλα τα αναγκαία µέτρα για το σκοπό αυτό. 
 
1.5.6 Εποπτεία  
Η εποπτεία της λειτουργίας του Εστιατορίου και ειδικότερα ο έλεγχος της  
γνησιότητας και ποιότητας των χρησιµοποιουµένων υλικών της ποσότητας και του 
βάρους των χορηγουµένων µερίδων φαγητού, ο έλεγχος του τιµοκαταλόγου, καθώς 
και της εφαρµογής των Οδηγών Υγιεινής του ΕΦΕΤ για τις επιχειρήσεις µαζικής 
εστίασης διενεργείται από αρµόδια Επιτροπή, που ορίζεται από το Πρυτανικό 
Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου και είναι ανεξάρτητος του ελέγχου που ενεργείται από 
τις κρατικές υπηρεσίες αυτεπαγγέλτως. Το ανωτέρω όργανο θα παρακολουθεί και θα 
ελέγχει την τήρηση όλων των όρων της σύµβασης από τον ανάδοχο, τα δε πορίσµατά 
του θα τα υποβάλει στο Πρυτανικό  Συµβούλιο του Πανεπιστηµίου για την τυχόν 
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επιβολή σ' αυτόν των προβλεποµένων από την εν λόγω διακήρυξη κυρώσεων. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα 
όργανα που ασκούν αυτόν. 
 
1.5.7 Καταγραφή απόψεων σιτιζοµένων  
Η άποψη των σιτιζοµένων για την ποιότητα, ποσότητα, το σερβίρισµα και γενικά την 
εξυπηρέτησή τους από την ανάδοχο, αποτελεί βασικό κριτήριο καλής λειτουργίας του 
Φοιτητικού Εστιατορίου. Για τον λόγο αυτό, θα υπάρχουν σε εµφανή σηµεία του 
εστιατορίου ειδικά κουτιά όπου οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να διατυπώνουν σε 
έντυπα τις απόψεις τους καθώς και προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας του 
εστιατορίου. Στο άνοιγµα και τον έλεγχο των παραπάνω κουτιών, θα παρευρίσκεται 
και ο ανάδοχος ή εκπρόσωπός του. 
 
1.5.8 Ποιότητα πρώτων υλών  
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να χρησιµοποιεί στο Εστιατόριο πρώτες ύλες 
άριστης ποιότητας και ελεγµένες από τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες π.χ. για την 
ποιότητα των κρεάτων έλεγχος από την Κτηνιατρική Υπηρεσία κ.λ.π. 

 
Η  προµήθεια  πρώτων  υλών  που  µε  το  χρόνο  αποθήκευσής  τους  

αναπτύσσουν  µικροοργανισµούς  (όσπρια ,  ζυµαρικά  κ .λ .π .) θα  πρέπει  να  
γίνεται  σε  µ ικρά  χρονικά  διαστήµατα .  Εννοείται  ότι  οι  πρώτες  ύλες  που  
θα  χρησιµοποιούνται  στο  Εστιατόριο  θα  καταναλώνονται  πριν  τον  
χρόνο  λήξης  τους .  Ιδιαίτερη  φροντίδα  θα  πρέπει  να  λάβει  ο  ανάδοχος  
για  τη  διατήρηση  σταθερής  θερµοκρασίας  ψύξης  των  καταψυγµένων  
προϊόντων  κατά  τη  µεταφορά  και  αποθήκευσή  τους  µέχρι  τη  χρήση  
τους .  Ειδικότερα  στα  οπωροκηπευτικά  (φρούτα ,  σαλάτες ,  λαχανικά  
κ .λ .π .)  πρέπει  πριν  διατεθούν  για  χρήση  να  γίνεται  διεξοδικός  έλεγχος  
και  µε  επιµέλεια  η  διαλογή  τους ,  καθώς  και  προσεκτικό  πλύσιµο .  

 
1.5.9 Εδέσµατα 
Η σύνθεση του προγράµµατος σίτισης και το βάρος των µερίδων προκαθορίζονται σε 
γενικές γραµµές από τη διακήρυξη (Πίνακες 1 και 2 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι) και 
την προσφορά του/ων αναδόχου/ων. 
 
Το ακριβές πρόγραµµα για κάθε µήνα θα καταρτίζεται µε συνεργασία του/ων 
αναδόχου/ων, των εκπροσώπων του Ιδρύµατος και των φοιτητών και θα 
δηµοσιοποιείται µέχρι τις 20 του προηγούµενου µήνα. 

 
Ο/οι  ανάδοχος/οι  υποχρεούται /νται  να  προσφέρει /ουν  εκτός  των  

γευµάτων ,  τη  σαλάτα  και  τα  συνοδευτικά  που  θα  καθορίζεται  στο  
πρόγραµµα  και  να  διαθέτει /ουν  σε  κάθε  τραπέζι  ξύδι ,  λάδι ,  λεµόνι ,  
αλάτι  και  πιπέρι .  

 
Σε κάθε γεύµα θα υπάρχουν διαθέσιµα τα συνήθη καρυκεύµατα (µουστάρδα, κέτσαπ 
κλπ). 
 
Βασικό κριτήριο για τον καθορισµό της ποιότητας του φαγητού, πέραν των άριστων 
πρώτων υλών και της ποσότητας αποτελεί και η γευστική απόλαυση του σιτιζοµένου, 
η τήρηση των κανόνων υγιεινής διατροφής, ο τρόπος µεριδοποίησης και το 
σερβίρισµα. 
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Ο έλεγχος της ποσότητας και της ποιότητας θα γίνεται µε βάση τις ισχύουσες 
αγορανοµικές διατάξεις.  
 



∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΙΤΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ 
ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ – ΧΙΟΥ – ΣΑΜΟ Υ- ΡΟ∆ΟΥ - ΣΥΡΟΥ 

 2006-2007, 2007-2008 και 2008-2009 

Σελίδα 43 από 56 

ΜΕΡΟΣ Γ’ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
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Άρθρο 1.1  Εισαγωγή 
 
Για   την   επιλογή   του   Αναδόχου   θα   πραγµατοποιηθεί   αξιολόγηση,   
αριθµητική βαθµολόγηση και υπολογισµός του τελικού βαθµού της κάθε προσφοράς, 
µε βάση τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία που θα υποβάλουν οι προσφέροντες 
νόµιµα και σύµφωνα µε τους όρους του ∆ιαγωνισµού. 
 
Αυτονόητα, δεν θα πραγµατοποιηθεί βαθµολόγηση για προσφορές που δεν πληρούν 
τους τυπικούς όρους του ∆ιαγωνισµού. 
 
Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει: 
1. Για όλες τις Πανεπιστηµιακές Μονάδες µαζί, εφόσον υποβληθούν προσφορές 

µόνο για όλες τις Πανεπιστηµιακές Μονάδες. 
2. Εφόσον υποβληθούν προσφορές για µία, δύο ή περισσότερες Πανεπιστηµιακές 

Μονάδες, οι προσφορές αυτές θα αξιολογηθούν µόνο για τις Πανεπιστηµιακές 
Μονάδες στις οποίες αφορούν, µαζί µε τις προσφορές που υποβλήθηκαν και για 
τις πέντε Πανεπιστηµιακές Μονάδες.  Ο ενδιαφερόµενος που υποβάλλει 
προσφορά και για τις πέντε Πανεπιστηµιακές Μονάδες, δεν έχει το δικαίωµα να 
απαιτήσει να αξιολογηθεί µόνο για τη συνολική προσφορά που καταθέτει και για 
τις πέντε Πανεπιστηµιακές Μονάδες, αλλά θα αξιολογηθεί κατά περίπτωση: είτε 
για το σύνολο της προσφοράς του, αν έχουν υποβληθεί προσφορές µόνον για 
όλες τις Πανεπιστηµιακές Μονάδες, είτε για µία, δύο, τρεις ή τέσσερις 
Πανεπιστηµιακές Μονάδες, αν έχουν κατατεθεί προσφορές αντίστοιχα για µία, 
δύο, τρεις ή τέσσερις Πανεπιστηµιακές Μονάδες.  

 
Η αξιολόγηση, βαθµολόγηση και κατάταξη µε βάση τον τελικό βαθµό που θα λάβει η 
κάθε προσφορά, θα γίνει µε κριτήρια και µεθοδολογία που αναλύονται στη συνέχεια. 
 
Ανάδοχος του έργου θα αναδειχθεί ο διαγωνιζόµενος που θα λάβει το µεγαλύτερο 
Τελικό Βαθµό Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) κατά την αξιολόγηση. 
 
 
Άρθρο 1.2  ∆ιαδικασία αξιολόγησης 
 
1.2.1  Γενικά 
Μετά τον έλεγχο των τυπικών δικαιολογητικών, σύµφωνο µε τους όρους της 
παρούσας διακήρυξης, βάσει του οποίου οι προσφορές κρίνονται τυπικά αποδεκτές ή 
τυπικά απαράδεκτες,   ακολουθεί   η   αξιολόγηση   των   τεχνικών   προσφορών  των  
τυπικά αποδεκτών προσφορών. Προσφορές που κατά την κρίση της Ε.∆.∆. 
απορρίπτονται για τυπικούς   ή   ουσιαστικούς   λόγους,   αποκλείονται   από   τις   
επόµενες   διαδικασίες αξιολόγησης. 
 
Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης και πριν από τη βαθµολόγηση των κριτηρίων της 
Τεχνικής προσφοράς, η Ε.∆.∆. µπορεί να καλέσει όλους τους υποψήφιους να 
αναλύσουν προφορικά το περιεχόµενο της προσφοράς τους και να απαντήσουν σε 
τυχόν ερωτήσεις των µελών της. Η ηµεροµηνία διενέργειας της Συνέντευξης ενός 
διαγωνιζόµενου θα ορίζεται τουλάχιστον τρεις (3) ηµερολογιακές ηµέρες µετά την 
αποστολή σ' αυτόν της σχετικής πρόσκλησης. Στη συνέντευξη αυτή θα λάβουν µέρος 
στελέχη από τον κάθε διαγωνιζόµενο που θα προσκληθεί. 
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Η αξιολόγηση θα γίνει ως ακολούθως: 
 
1.2.2  Τεχνική αξιολόγηση 
Στο στάδιο αυτό θα επιλεγούν οι προσφέροντες που η υποδοµή, η ικανότητα, η 
εµπειρία και οι εν γένει δυνατότητες τους εγγυώνται την ποιότητα, την ανταπόκριση 
στις ειδικές απαιτήσεις του Έργου και την εκτέλεσή του σύµφωνα µε τους όρους της 
∆ιακήρυξης. 
 
Στο   στάδιο   αυτό   θα   γίνει   βαθµολόγηση   των   κριτηρίων   τεχνικής   
αξιολόγησης προσφορών, τα οποία δίνονται στον Πίνακα του Άρθρου 1.3 του 
παρόντος κεφαλαίου, και   θα   υπολογισθεί   ο   Τελικός   Βαθµός  Τεχνικής   
Προσφοράς   (Τ.Β.Τ.Π.)   κάθε διαγωνιζόµενου, οπό τον οποίο θα κριθεί η τεχνική 
ικανότητα και καταλληλότητα του. 
 
Η βαθµολόγηση του κάθε κριτηρίου και η αναγωγή των βαθµών των κριτηρίων σε 
ένα Τ.Β.Τ.Π. για την τεχνική ικανότητα του κάθε προσφέροντος θα γίνει µε την πιο 
κάτω µέθοδο. 
 
Κάθε κριτήριο βαθµολογείται µε : 
100 (ακριβώς)..............για τις περιπτώσεις που το κριτήριο καλύπτει ακριβώς τις  
   τεχνικές προδιαγραφές 
το πολύ µέχρι 120........για τις περιπτώσεις που το κριτήριο υπερκαλύπτει τις τεχνικές 

προδιαγραφές 
το ελάχιστον 80............για τις περιπτώσεις που το κριτήριο δεν καλύπτει πλήρως τις 

τεχνικές προδιαγραφές, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις 
των προδιαγραφών έχουν κριθεί από την Ε.∆.∆. ως 
επουσιώδεις και η προσφορά τεχνικά αποδεκτή. 
 

Η αρµόδια Επιτροπή θα βαθµολογήσει µε ένα ακέραιο βαθµό, από το 80 έως το 120 
(σύµφωνα µε την παραπάνω κλίµακα), κάθε ένα από τα κριτήρια της τεχνικής 
αξιολόγησης. 
 
Ο Τ.Β.Τ.Π. κάθε διαγωνιζόµενου, θα προκύψει από το άθροισµα των επιµέρους 
βαθµών για κάθε οµάδα κριτηρίων (ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 
κλπ).  
 
Η προσφορά κάθε υποψηφίου, αξιολογείται µε τον Τελικό Βαθµό Τεχνικής 
Προσφοράς (Τ.Β.Τ.Π) κάθε προσφέροντος. που υπολογίζεται από τον τύπο: 
 

Τ.Β.Τ.Π. = Β1 + Β2  
 

όπου Βi (i = 1, 2)  είναι οι επιµέρους σταθµισµένες βαθµολογίες των κριτηρίων.  Κάθε 
επιµέρους σταθµισµένη βαθµολογία προκύπτει από το γινόµενο του «µερικού 
βαθµού» του κριτηρίου, πολλαπλασιασµένου µε τον αντίστοιχο «συντελεστή 
βαρύτητας» του βαθµολογούµενου στοιχείου.   Για τη βαθµολογία των κριτηρίων 
χρησιµοποιείται η ίδια κλίµακα (80-120).   
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Είναι προφανές ότι ο βαθµός αυτός  (Τ.Β.Τ.Π) θα είναι ένας αριθµός µικρότερος ή 
ίσος του 120 (ο προσφέρων µε την καλύτερη τεχνική προσφορά, θα έχει Τ.Β.Τ.Π. = 
120). 
 
Οι προσφορές που συγκεντρώνουν Τ.Β.Τ.Π. µικρότερο του 80 χαρακτηρίζονται ως 
απαράδεκτες, αναφορικά µε την τεχνική ικανότητα και καταλληλότητα τους, για το 
συγκεκριµένο έργο και αποκλείονται της περαιτέρω αξιολόγησης. 
 
1.2.3  Οικονοµική αξιολόγηση 
Στο δεύτερο αυτό στάδιο, αποσφραγίζονται οι υποφάκελοι των οικονοµικών 
προσφορών των διαγωνιζόµενων που θα συγκεντρώσουν βαθµολογία Τ.Β.Τ.Π. 
τουλάχιστον 80. Στη συνέχεια οι Οικονοµικές Προσφορές ελέγχονται αν συµφωνούν 
µε τα προαναφερθέντα στο Άρθρο 2.5 του µέρους Α' της παρούσας διακήρυξης. Κατά 
την κρίση της Επιτροπής δύναται να απορριφθεί κάποια από τις Οικονοµικές 
Προσφορές, διότι δε συµφωνεί µε τα αναφερόµενα στο Άρθρο αυτό. 
 
Η βαθµολόγηση των Οικονοµικών Προσφορών για κάθε προσφέροντα θα 
υπολογισθεί βάσει του Τελικού Βαθµού της Οικονοµικής Προσφοράς του (Τ.Β.Ο.Π.), 
ως εξής: 
 
             x              X 

Τ.Β.Ο.Π. =   (0,3 ----- + 0,7 --------) x 100 
           max         MAX 
 
όπου x = το ποσό που προσφέρει ο διαγωνιζόµενος ως αντίτιµο για την ηµερήσια 
σίτιση ατόµου, 
X = το ποσό που προσφέρει ο διαγωνιζόµενος για κάθε δεκαπενθήµερο σίτισης 
ετησίως, 
max = το ανώτατο ποσό για την ηµερήσια σίτιση ατόµου που ορίζεται στα 2,49 €, 
MAX = το ανώτατο ποσό για κάθε δεκαπενθήµερο σίτισης, ετησίως, ενώ  
τα ποσοστά 0,3 και 0,7 αποτελούν συντελεστές βαρύτητας των προσφεροµένων 
ποσών για τη σίτιση ηµέρας ανά άτοµο και για τη ετήσια συνολική σίτιση ανά 
δεκαπενθήµερο. 
Τα ανωτέρω ποσά περιλαµβάνουν κρατήσεις και του νόµιµου ΦΠΑ. 
Ο παραπάνω τύπος εφαρµόζεται για την εξαγωγή του Τ.Β.Ο.Π. ανά µία, δύο, τρεις, 
τέσσερις Πανεπιστηµιακές Μονάδες ή για σύνολο των Πανεπιστηµιακών Μονάδων, 
ανάλογα µε το αν έχουν κατατεθεί προσφορές για µέρος ή για το σύνολο του Έργου. 
Είναι προφανές ότι ο µειοδότης ανά Πανεπιστηµιακή Μονάδα, είναι ο προσφέρων µε 
τη µικρότερη συνολική οικονοµική προσφορά. 
 
1.2.4  Υπολογισµός Συµφερότερης προσφοράς 
Στο τρίτο στάδιο γίνεται η τελική αξιολόγηση των προσφορών για τον υπολογισµό 
της Συµφερότερης Προσφοράς. Κατ’ αρχήν θα εξαχθεί ο Τελικός Βαθµός Συνολικής 
Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.) κάθε προσφέροντος µε τον ακόλουθο µαθηµατικό τύπο: 
 

Τ.Β.Σ.Π. = (Τ.Β.Τ.Π.) / (Τ.Β.Ο.Π.) 
 

Με  βάση  τον Τελικό  Βαθµό  Συνολικής  Προσφοράς  τους  οι  προσφέροντες  θα 
καταταχθούν κατά φθίνουσα σειρά του βαθµού τους. 
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Επικρατέστερος υποψήφιος θα είναι ο προσφέρων µε το µεγαλύτερο Τελικό 
Βαθµό Συνολικής Προσφοράς (Τ.Β.Σ.Π.). 
 
 
Άρθρο 1.3  Κριτήρια αξιολόγησης τεχνικής προσφοράς 
 
Τα κριτήρια στα οποίο θα βασισθεί η αξιολόγηση της Τεχνικής Προσφοράς 
παρουσιάζονται στον επόµενο πίνακα. 
 
Η πρώτη στήλη του πίνακα Τεχνικής Προσφοράς περιγράφει τα κριτήρια 
αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών και η δεύτερη στήλη του δίνει τους 
συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων αυτών. 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ

Σ  ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΜΕΡΙΚΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣ (Βi) 

    
Προηγούµενη εµπειρία παροχής 
υπηρεσιών σίτισης µεγάλων 
πληθυσµιακών οµάδων 

10%   

    
Μελέτη Λειτουργίας 30%   
    
Προτεινόµενο πρόγραµµα σίτισης 4 
εβδοµάδων 

60%   
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ΜΕΡΟΣ ∆΄: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ Ι:  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστηµα............................................................................................. 

 

 Ηµεροµηνία Εκδοσης.......... 

 

 Ευρώ.................................…  

 

Προς 

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

Ταχ.∆/νση :  

  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........…….. 

 

Εχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των 
.....................................................................................................ευρώ υπερ της Εταιρείας 
.........................................................................∆/νση....................................................................
........................................... για τη συµµετοχή της στον διενεργούµενο διαγωνισµό 
της................................................................... για την προµήθεια 
........................................................ σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ...................... ∆ιακήρυξη σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν 
από τη συµµετοχή της στον ανωτέρω διαγωνισµό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διαθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς 
καµµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από 
την ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την...........................................  

 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΙΙ: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστηµα............................................................................................. 

 

 Ηµεροµηνία Εκδοσης.......... 

 

 Ευρώ.................................…  

 

Προς 

Το Πανεπιστήµιο Αιγαίου 

Ταχ. ∆/νση :  

  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ..........…….. 

 

Εχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως του ποσού των 
........................................... ευρώ υπέρ της 
Εταιρείας..................................................................................... 
∆/νση............................................................................................................... για την καλή 
εκτέλεση των όρων της υπ’ αριθµ. σύµβασης ………………………….. συνολικής αξίας 
………………………… για την προµήθεια ....................................................................  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν 
από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω σύµβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διαθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς 
καµµιά από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 
απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από 
την ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την...........................................  

 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας.  
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ΜΕΡΟΣ Ε΄: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΤΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 

 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΑΝΑ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α
ΗΜΕΡΑ -
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 ΓΕΥΜΑ & ∆ΕΙΠΝΟ   
ΠΡΩΤΟ  ΠΙΑΤΟ  Σύµφωνα µε 

πρόταση του 
προσφέροντος 

Καθηµερινά και σε 
όλα τα γεύµατα 

Καθηµερινά** και σε 
όλα τα γεύµατα 

    
ΚΥΡΙΟ  ΠΙΑΤΟ  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ 

ΚΥΡΙΟ ΠΙΑΤΟ 
  

Μοσχάρι νωπό χωρίς 
κόκαλο – Ειδικό 
πιάτο** 

Άλλο  φαγητό  µε  
κρέας* 

1 Τρίτη – Πέµπτη –
Σάββατο - Κυριακή 

Κοτόπουλο νωπό – 
Ειδικό πιάτο** 

Άλλο φαγητό µε 
κρέας* 

1 Τρίτη – Πέµπτη –
Σάββατο - Κυριακή 

Μπριζόλα χοιρινή 
νωπή – Ειδικό 
πιάτο** 

Άλλο φαγητό µε 
κρέας* 

1 Τρίτη – Πέµπτη –
Σάββατο - Κυριακή 

Χοιρινό νωπό χωρίς 
κόκαλο – Ειδικό 
πιάτο** 

Άλλο φαγητό µε 
κρέας* 

1 Τρίτη – Πέµπτη –
Σάββατο - Κυριακή 

Μπιφτέκι-Κεφτέδες 
Σουτζουκάκια -
Παστίτσιο-
Μουσακάς – Ειδικό 
πιάτο** 

Άλλο φαγητό µε 
κιµά ή κρέας 

1 
 

Τρίτη – Πέµπτη –
Σάββατο - Κυριακή 

Ψάρια νωπά ή 
κατεψυγµένα – 
Ειδικό πιάτο** 

Άλλο φαγητό µε 
ψάρια, κιµά ή 
κρέας* 

1 ∆ευτέρα-Τετάρτη ή 
Παρασκευή  

Όσπρια σούπα –
Μπριάµ –Γεµιστά-
Όσπρια Φούρνου-
∆ιάφορα λαδερά – 
Ειδικό πιάτο**  

Άλλο φαγητό της 
ίδιας οµάδας 

1 ∆ευτέρα ή Τετάρτη ή 
Παρασκευή 

ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΑ Ψωµ ί  ηµέρας ,  
σαλάτα  εποχής ,  
τυρί ,  φρούτο  
εποχής  ή  
γλυκό** 

Καθηµερινά και σε 
όλα τα γεύµατα 

Καθηµερινά και σε 
όλα τα γεύµατα 

*  Στην έννοια του κρέατος περιλαµβάνονται. µοσχάρι, κοτόπουλο, χοιρινή µπριζόλα, 
χοιρινό χωρίς κόκαλο. 
** Αφορά ειδικές διατροφικές ανάγκες (ειδικές συνθήκες για λόγους υγείας, 
θρησκευτικούς λόγους) και θα προσδιορίζεται κάθε φορά, µετά από καταγραφή της 
σχετικής ανάγκης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΜΕΡΙ∆ΩΝ 

 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ  ΒΑΡΟΣ  
Κρέατα γενικά ψητά ή µε οποιονδήποτε άλλον τρόπο 
παρασκευής 

125 γρ. 

Κρέας φέτα και γενικά κρέας χωρίς κόκαλα, λουκάνικα, 
σουτζουκάκια και κεφτέδες µόνον από κιµά µοσχαριού ή 
βοδινού (σχάρας) 

110 γρ. 

Ψάρια που παρασκευάζονται µε οποιονδήποτε τρόπο 125 γρ. 
Πουλερικά γενικά που παρασκευάζονται µε οποιονδήποτε τρόπο 125 γρ. 
Γαλοπούλα στήθος φέτα 100 γρ. 
 
Το βάρος των παραπάνω φαγητών θεωρείται µόνο για κρέας, ψάρι κ.λ.π., χωρίς 
σάλτσα, ζωµό και λοιπά είδη, µε τα οποία έχουν παρασκευασθεί. 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ  ΒΑΡΟΣ  
Ντολµάδες χωρίς σάλτσα 175 γρ. 
Κεφτέδες χωρίς σάλτσα 140 γρ. 
Μακαρόνια µαγειρεµένα χωρίς σάλτσα 220 γρ. 
Παστίτσιο και µουσακάς 195 γρ. 
Ρύζι, πιλάφι, χωρίς σάλτσα 225 γρ. 
Πατάτες γιαχνί, φούρνου και βραστές, φασολάκια φρέσκα 
γιαχνί, κολοκυθοπατάτες φούρνου ή γιαχνί, µελιτζάνες γιαχνί, 
κάθε είδους λαχανικά γιαχνί και τα ίδια φαγητά που 
παρασκευάζονται µε βούτυρο 

225 γρ. 

Αγκινάρες και µπάµιες που παρασκευάζονται µε οποιονδήποτε 
τρόπο 

205 γρ. 

Όσπρια γιαχνί 175 γρ. 
Αρακάς µε βούτυρο 160 γρ. 
Ντοµάτες γεµιστές, κολοκυθάκια γεµιστά, πιπεριές γεµιστές και 
µελιτζάνες γεµιστές 

225 γρ. 

 
Το βάρος αυτών των φαγητών θεωρείται µε την ανάλογη σάλτσα. 
 

ΕΙ∆ΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ  ΒΑΡΟΣ  
Όσπρια ξερά σούπα µε ανάλογο ζωµό και µαγειρίτσα 350 γρ. 
Πατάτες και κολοκυθάκια τηγανητά  145 γρ. 
Τυρόπιτες και σπανακόπιτες 125 γρ. 
Χόρτα µαγειρεµένα και σαλάτες βραστές γενικά 190 γρ. 
Σαλάτα ντοµάτα, αγγούρι και αγγουροτοµατοσαλάτα 190 γρ. 
Σαλάτες ωµές 145 γρ. 
Ταραµοσαλάτα και σαλάτα ρώσικη 125 γρ. 
 
Το βάρος στις πατάτες, ζυµαρικά, ρύζι και λοιπά είδη από τα οποία παρασκευάζονται 
ή γαρνίρονται οι εντράδες, είναι το µισό του βάρους των µερίδων των ίδιων των 
φαγητών, που παρασκευάζονται χωρίς κρέας. 
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ΕΙ∆ΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ  ΒΑΡΟΣ  
Τυρί φέτα 65 γρ. 
Τυρί σκληρό (κασέρι, κεφαλοτύρι κλπ) 55 γρ. 
Ελιές 80 γρ. 
Γλυκά  65 γρ. 
Καρπούζι, πεπόνι (µερίδα) 570 γρ. 
Σταφύλια 320 γρ. 
Βερίκοκα 190 γρ. 
Κεράσια 160 γρ. 
Μήλα, αχλάδια, ροδάκινα 190 γρ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ 
ΑΚΑ∆ΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2006-2007, ΑΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α 
 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ∆ΑΠΑΝΗ  
Α ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ €773.145,00
Β ΡΟ∆ΟΥ €342.873,00
Γ ΣΑΜΟΥ €309.258,00
∆ ΧΙΟΥ €295.812,00
Ε ΣΥΡΟΥ €127.737,00

ΣΥΝΟΛΟ €1.848.825,00
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