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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Συνο̟τικά στοιχεία Έργου 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου 

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 09/2012 - 12/2015» 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Οι ειδικά διαµορφωµένες για µαζική σίτιση εγκαταστάσεις του 

Πανε̟ιστήµιου Αιγαίου, στη Μυτιλήνη Λέσβου, στη Ρόδο, στη Μύρινα 
Λήµνου, στο Καρλόβασι Σάµου, στη Χίο και στην Ερµού̟ολη Σύρου  

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύµβαση Παροχής Υ̟ηρεσιών 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

∆έκα (10) ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία ε̟ιστροφής της α̟ό το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, αν ο ̟ροσυµβατικός έλεγχος δεν έχει α̟οβεί αρνητικός 

ΕΙ∆ΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 
Ανοικτός ∆ιεθνής ∆ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης την ̟λέον 

συµφέρουσα α̟ό τεχνοοικονοµική ά̟οψη Προσφορά 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο ̟ροϋ̟ολογισµός του έργου ανέρχεται στο ̟οσό των τεσσάρων 
εκατοµµυρίων τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων 

εβδοµήντα ευρώ και τριάντα ̟έντε λε̟τών (4.499.470,35€), 
συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 16%. 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
Το κόστος του έργου θα καλυφθεί α̟ό τον Τακτικό Προϋ̟ολογισµό του 

Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου, και συγκεκριµένα θα βαρύνει τον Κωδικό 
Αριθµό Εξόδων (ΚΑΕ) 2631 

ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2013 έως και 31η ∆εκεµβρίου 2015 µη 
συµ̟εριλαµβανοµένου των ̟εριόδων διακο̟ών 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 02/07/2012 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
10/09/2012 και ώρα 15:00 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κεντρική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υ̟οθέσεων, Τµήµα Περιουσίας και 
Προµηθειών 

Ταχυδροµική ∆ιεύθυνση: Λόφος Πανε̟ιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 
81100 – Μυτιλήνη 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

11/09/2012 και ώρα 10:00 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Βασιλάκος Χρήστος, τηλ.: 2251036017, chvas@aegean.gr 

Φιορή Χριστίνα, τηλ.: 2251036143, xfiori@aegean.gr  

 



 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 5 

Γενικές Συντοµογραφίες  
 

ΕΕ Ευρω̟αϊκή Ένωση 

ΕΟΧ Ευρω̟αϊκός Οικονοµικός Χώρος 

Σ∆Σ Συµφωνία ̟ερί ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

ΕΕΕΚ Ε̟ίσηµη Εφηµερίδα των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων/ ε̟ίσηµο 
έντυ̟ο ό̟ου δηµοσιεύεται η Νοµοθεσία, καθώς και διοικητικές 
̟ράξεις, ανακοινώσεις, διακηρύξεις κλ̟, ̟ου έχουν νοµικές ή 
άλλες δεσµεύσεις για τα κράτη µέλη ή αυτούς ̟ου αφορούν 

ΝΠ∆∆ Νοµικό Πρόσω̟ο ∆ηµοσίου ∆ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό 
δίκαιο 

ΝΠΙ∆ Νοµικό Πρόσω̟ο Ιδιωτικού ∆ικαίου σύµφωνα µε το ελληνικό 
δίκαιο 

ΚΑΕ Κωδικός Αριθµός Εξόδων – Εσόδων 

Α.Ε. Ανώνυµη Εταιρεία 

Ο.Ε. Οµόρρυθµη Εταιρεία 

Ε.Ε. Ετερόρρυθµη Εταιρεία 

Ε.Π.Ε. Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης 
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Ορισµοί διακήρυξης  
 

Ανάδοχος Ο ̟ροσφέρων ̟ου θα ε̟ιλεγεί και θα κληθεί να υ̟ογράψει τη Σύµβαση και 
θα υλο̟οιήσει το σύνολο ή µέρος του Έργου 

Αναθέτουσα Αρχή Το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου το ο̟οίο θα υ̟ογράψει µε τον Ανάδοχο τη 
Σύµβαση για την εκτέλεση του Έργου 

Αντίκλητος Το ̟ρόσω̟ο ̟ου ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ µε έγγραφη δήλωσή του, στην 
ο̟οία ̟εριλαµβάνονται τα ̟λήρη στοιχεία του ̟ροσώ̟ου (ονοµατε̟ώνυµο, 
ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, fax, κλ̟.) ορίζει ως υ̟εύθυνο 

για τις ενδεχόµενες ανάγκες ε̟ικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής µε αυτόν 

Αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή Η Ε̟ιτρο̟ή ̟ου συστήνεται κάθε φορά µε α̟όφαση του Πρυτανικού 
Συµβουλίου του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου 

∆ιακήρυξη Το ̟αρόν έγγραφο ̟ου εκδίδεται για τους ενδιαφερόµενους/ υ̟οψηφίους 
διαγωνιζόµενους α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή και ̟εριέχει την ̟εριγραφή του 

αντικειµένου και τις ̟ροϋ̟οθέσεις µε βάση τις ο̟οίες διενεργείται ο 
∆ιαγωνισµός 

Ε∆∆ Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού 

Η Ε∆∆ συστήνεται κάθε φορά µε α̟όφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του 
Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου 

ΕΕΥΕ Ε̟ιτρο̟ή Ε̟ο̟τείας Υλο̟οίησης του Έργου 

Η ΕΕΥΕ συστήνεται κάθε φορά µε α̟όφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του 
Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου 

Ε̟ίσηµη γλώσσα του 
∆ιαγωνισµού και της 

Σύµβασης 

Ε̟ίσηµη γλώσσα της Σύµβασης είναι η Ελληνική. Η ̟αρούσα ∆ιακήρυξη, τα 
έντυ̟α της Τεχνικής και Οικονοµικής Προσφοράς και η/οι Σύµβαση/εις 
είναι συνταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι 

̟ροσφορές των διαγωνιζοµένων ̟ου θα υ̟οβληθούν θα είναι συνταγµένα 
στην ελληνική γλώσσα, εκτός α̟ό τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια ̟ου 

µ̟ορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα 

Έργο Η σίτιση των φοιτητών του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου α̟ό Ιανουάριο 2013  έως 
και τον ∆εκέµβριο 2015 µη συµ̟εριλαµβανοµένου την ̟ερίοδο διακο̟ών.  

Ε̟ο̟τεύων του Έργου Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου 

Προϋ̟ολογισµός Έργου Ο ̟ροϋ̟ολογισµός του έργου ανέρχεται στο ̟οσό των τεσσάρων 
εκατοµµυρίων τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων 

εβδοµήντα ευρώ και τριάντα ̟έντε λε̟τών (4.499.470,35€), 
συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 16%, και ό̟ως ̟ροβλέ̟εται στη ∆ιακήρυξη 

Σύµβαση Το συµφωνητικό ̟ου θα υ̟ογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών για το 
σύνολο ή µέρος του έργου, δηλαδή µεταξύ του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου  ως 

Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου ̟ου θα ε̟ιλεγεί 

Συµβατικά τεύχη Τα τεύχη της Σύµβασης µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, 
καθώς και όλα τα τεύχη ̟ου τη συνοδεύουν και τη συµ̟ληρώνουν και 

̟εριλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος : 

α. τη Σύµβαση, 
β. την Προσφορά του Αναδόχου, 

γ. την ∆ιακήρυξη 
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ΜΕΡΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

Α.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Α.1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου, (στο εξής: η Αναθέτουσα Αρχή) ̟ροκηρύσσει Ανοικτό ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό, 

̟ροϋ̟ολογισµού τεσσάρων εκατοµµυρίων τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων εβδοµήντα 

ευρώ και τριάντα ̟έντε λε̟τών (4.499.470,35€), συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 16%, µε κριτήριο 

κατακύρωσης την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό τεχνοοικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά για την ανάθεση του έργου της: 

«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 01/2013 - 12/2015» 

Ο ∆ιαγωνισµός θα διενεργηθεί κατό̟ιν κανονικής ̟ροθεσµίας 40 ηµερών, δεδοµένου ότι: α) η Αναθέτουσα 

Αρχή ̟αρέχει µε ηλεκτρονικό µέσο ελεύθερη, άµεση και ̟λήρη ̟ρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισµού και β) η 

ειδική ̟εριλη̟τική διακήρυξη καταρτίστηκε και α̟οστάλθηκε µε ηλεκτρονικό µέσο στην Y̟ηρεσία Eκδόσεων 

των Ευρω̟αϊκών Kοινοτήτων (σχετ. ̟αρ. 5 και 6 του άρθρου 32 του Π.∆. 60/2007 ). Αναλυτικά, το έργο και 

συνολικά οι υ̟οχρεώσεις του αναδόχου ̟εριγράφονται στο µέρος Β «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ» της 

∆ιακήρυξης αυτής.   

 

Α.1.2 ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) 
∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
  

ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ 

Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου, Κεντρική 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υ̟οθέσεων, 
Τµήµα Περιουσίας και Προµηθειών, Κτίριο 
∆ιοίκησης, Λόφος Πανε̟ιστηµίου, 
Μυτιλήνη – 81 100 

11-09-2012 Τρίτη 10:00 

 

 

Α.1.3 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Η διάρκεια υλο̟οίησης του έργου ορίζεται α̟ό 1η Ιανουαρίου 2013 έως και 31 ∆εκεµβρίου 2015 µη 

συµ̟εριλαµβανοµένων των ̟εριόδων των διακο̟ών. Ως ̟ερίοδοι διακο̟ών θεωρούνται α̟ό την 24η 

∆εκεµβρίου έως και την 7η Ιανουαρίου, α̟ό την Μεγάλη ∆ευτέρα έως και την Παρασκευή του Πάσχα και α̟ό 

1η Ιουλίου έως και 31η Αυγούστου. Σε ̟ερί̟τωση ̟αράτασης του διδακτικού έτους ̟αρατείνεται για ανάλογο 

χρονικό διάστηµα η σίτιση των φοιτητών. 
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Α.1.4 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ  
 

• Ο ̟ροϋ̟ολογισµός του έργου ανέρχεται στα τέσσερα εκατοµµύρια τετρακόσιες ενενήντα εννέα 

χιλιάδες τετρακόσια εβδοµήντα ευρώ και τριάντα ̟έντε λε̟τά (4.499.470,35€) 

συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. για την µέγιστη ̟αροχή 2045 ηµερήσιων σιτηρεσίων. Ένα 

ηµερήσιο σιτηρέσιο α̟οτελείται α̟ό ̟ρωινό και γεύµα και δεί̟νο. Τα σιτηρέσια και ο 

̟ροϋ̟ολογισµός κατανέµονται ανά ̟ανε̟ιστηµιακή µονάδα σύµφωνα µε τον ̟αρακάτω ̟ίνακα.  

 

 Αριθµός 

σιτηρεσίων  

Προϋ̟ολογισµός 

χωρίς Φ.Π.Α. 

Προϋ̟ολογισµός 

µε Φ.Π.Α. 16% 

Πανε̟ιστηµιακή µονάδα Μυτιλήνης 678 1.285.996,50 1.491.755,94 

Πανε̟ιστηµιακή µονάδα Χίου 337 639.204,75 741.477,51 

Πανε̟ιστηµιακή µονάδα Σάµου 359 680.933,25 789.882,57 

Πανε̟ιστηµιακή µονάδα Λήµνου  88 166.914,00 193.620,24 

Πανε̟ιστηµιακή µονάδα Ρόδου 488 925.614,00 1.073.712,24 

Πανε̟ιστηµιακή µονάδα Σύρου 95 180.191,25 209.021,85 

ΣΥΝΟΛΟ 2045 3.878.853,75 4.499.470,35 

 

Τονίζεται ότι: 

• Οι δικαιούχοι δωρεάν σίτισης και οι ̟ροϋ̟οθέσεις δωρεάν σιτιζόµενων ορίζονται στο άρθρο 1 της 

ΚΥΑ Φ5/68535/Β3 (ΦΕΚ 1965 Β/18-06-2012).  

• Πριν την έναρξη κάθε ακαδηµαϊκής χρονιάς θα δίδεται στον ανάδοχο νέα κατανοµή του αριθµού 

των σιτηρεσίων ανά Πανε̟ιστηµιακή µονάδα έχοντας ως δεδοµένο ότι το σύνολο δεν θα ξε̟ερνά τα 

2045 σιτηρέσια ενώ η αύξηση / µείωση ανά µονάδα δεν θα ξε̟ερνάει το 15%. 

• Η µέγιστη ̟ροσφερόµενη τιµή του ηµερησίου σιτηρεσίου σύµφωνα µε την υ̟’ αριθµ. 

Φ.547452/Β3/07 κοινή α̟όφαση του Υ̟ουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 836 Β/30-05-07) δεν µ̟ορεί να ξε̟ερνά τα 2,25€ (δύο ευρώ και είκοσι 

̟έντε λε̟τών) ̟ρο Φ.Π.Α. 

 

Η κατακύρωση θα γίνει για το σύνολο των ̟ανε̟ιστηµιακών µονάδων. Προσφορά ̟ου δίνει τιµή µεγαλύτερη 

α̟ό το ανωτέρω συνολικό ̟οσό θα α̟ορρί̟τεται. Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαµβάνεται υ̟όψη για τη σύγκριση 

των ̟ροσφορών.  

 

Α.1.5 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους ̟ου ̟εριέχονται στην ̟αρούσα διακήρυξη και σύµφωνα 

µε: 



 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 9 

1. Τα άρθρα της ̟αρούσας διακήρυξης, 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) «∆οµή, λειτουργία, διασφάλιση της ̟οιότητας των σ̟ουδών 

και διεθνο̟οίηση των ανωτάτων εκ̟αιδευτικών ιδρυµάτων», 

3. Τις διατάξεις του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α’ 87) «Περί της δοµής και λειτουργίας των ΑΕΙ», ό̟ως αυτός έχει 

τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει σήµερα, 

4. Το Ν.2083/1992 (ΦΕΚ Α’ 159), άρθρο 1, 

5. Το Π.∆. 83/1984 (ΦΕΚ Α΄31), «Ίδρυση Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου,…», ό̟ως ισχύει σήµερα, 

6. Την υ̟ουργική ̟ράξη Φ. 120.61/58/Β2/67211/24.08.2010 (ΦΕΚ Γ’ 779), «Περί εκλογής Πρύτανη και 

Αντι̟ρυτάνεων στο Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου», 

7. Την Α̟όφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου κατά την µε αριθµό συνεδρίασή 

του 1/02.09.2010 (ΦΕΚ Β΄1562), «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Αντι̟ρυτάνεις του Πανε̟ιστηµίου 

Αιγαίου», 

8. Το Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19), «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και Ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», ό̟ως αυτός 

έχει τρο̟ο̟οιηθεί και ισχύει σήµερα, 

9. Το Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α’ 247) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των ∆α̟ανών του Κράτους και άλλες 

διατάξεις», 

10. Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’248), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και 

ισχύει σήµερα, 

11. Το Ν.∆. 496/1974 (ΦΕΚ Α’204), «Περί λογιστικού των Νοµικών Προσώ̟ων ∆ηµοσίου ∆ικαίου», ό̟ως 

τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει σήµερα, 

12. Το Ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α’ 159), ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε το Ν. 2372/1996 (ΦΕΚ Α’ 29) άρθρο 11 και το Ν. 

2414/1996 (ΦΕΚ Α’ 135) άρθρο 14 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆. 82/1996 (ΦΕΚ Α’ 66) 

«Ονοµαστικο̟οίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών ̟ου µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων 

ή ̟ροµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών ̟ροσώ̟ων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», ό̟ως αυτές 

τρο̟ο̟οιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α’30) και του άρθρου 

8 του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’279), 

13. Την µε αριθµ. 20977/23-8-2007 (ΦΕΚ Β΄ 1673) Κ.Υ.Α των Υ̟ουργών Ανά̟τυξης και Ε̟ικρατείας 

«∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005, ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε µε το ν. 3414/2005», 

14. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου ̟ερί 

«Συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, ̟ροµηθειών και υ̟ηρεσιών» (ό̟ως 

τρο̟ο̟οιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ε̟ιτρο̟ής της 7ης Σε̟τεµβρίου 2005 για την τρο̟ο̟οίηση 

του ̟αραρτήµατος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του ̟αραρτήµατος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του 

Ευρω̟αϊκού Συµβουλίου ̟ερί δηµοσίων συµβάσεων και τον Κανονισµό 1251/2011 της 30ης Νοεµβρίου 

2011 για την τρο̟ο̟οίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συµβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρµογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης 

συµβάσεων), 
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15. Την µε αριθ. 1108437/2565/∆ΟΣ/15-11-2005 (ΦΕΚ Β’ 1590) α̟όφαση του Υφυ̟ουργού Οικονοµίας & 

Οικονοµικών «Καθορισµός των χωρών στις ο̟οίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες», 

16. Το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α’ 64), «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 

̟ερί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, ̟ροµηθειών και υ̟ηρεσιών», ό̟ως 

τρο̟ο̟οιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Ε̟ιτρο̟ής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005, 

17. Το Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 150), «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου», 

18. Το Π.∆. 166/2003 (ΦΕΚ Α’ 138) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 2000/53 της 29ης Ιουνίου 

2000 για την κατα̟ολέµηση των καθυστερήσεων ̟ληρωµών στις Εµ̟ορικές Συναλλαγές», 

19. Το άρθρο 98 ̟αρ.1β του Συντάγµατος, ̟ου αφορά στον έλεγχο συµβάσεων µεγάλης οικονοµικής αξίας, 

στις ο̟οίες αντισυµβαλλόµενος είναι το ∆ηµόσιο ή άλλο νοµικό ̟ρόσω̟ο ̟ου εξοµοιώνεται µε το 

∆ηµόσιο α̟ό την ά̟οψη αυτή , ό̟ως ο νόµος ορίζει,  

20. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45/9-3-1999) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες 

διατάξεις», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε, συµ̟ληρώθηκε και ισχύει σήµερα,  

21. Το Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ Α’ 199), άρθρο 8,  «Κρατικές ̟ροµήθειες»,  

22. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173) «∆ικαστική ̟ροστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων − 

Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 

1989 (L395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L76), ό̟ως 

τρο̟ο̟οιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρω̟αϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L335)», 

23. Το Ν. 3021/2002 ( Φ.Ε.Κ. Α΄143) άρθρο 4 «Υ̟οχρέωση διασταύρωσης στοιχείων ε̟ιχειρήσεων ̟ου συνά̟τουν 

δηµόσιες συµβάσεις», 

24. Το Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α’ 242), Άρθρο 2, «Έλεγχος νοµιµότητας συµβάσεων ̟ροµηθειών, ̟αροχής υ̟ηρεσιών και 

δηµοσίων έργων»,  

25. Το Π.∆. 155/2009 «Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 197/01.10.2002, τ. 

Α΄),  

26. Τους Κανονισµούς (ΕΚ) 852/2004, (ΕΚ) 853/2004, (ΕΚ) 882/2004, (ΕΚ) 854/2004 και την Οδηγία 2004/41 

ΕΚ ̟ου σχετίζονται µε την υγιεινή των τροφίµων,  

27. Tην υ̟’ αριθµ. Φ.547452/Β3/07 κοινή α̟όφαση του Υ̟ουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών και 

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 836 Β/30-05-07), ̟ερί αύξησης του ηµερήσιου σιτηρεσίου για 

τους ̟ρο̟τυχιακούς φοιτητές-σ̟ουδαστές της τριτοβάθµιας εκ̟αίδευσης,  

28. Τους Οδηγούς Υγιεινής για τις Ε̟ιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης και Ζαχαρο̟λαστικής του Ενιαίου Φορέα 

Ελέγχου Τροφίµων, 

29. Την α̟όφαση ανάληψης υ̟οχρέωσης του Υ̟ουργού Π∆ΒΜ µε αριθµ. ̟ρωτ. Φ.2/40756/ΙΒ/10-4-2012 

συνολικού ̟οσού 4.500.000,00€ για την σίτιση του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου για τα έτη 2013, 2014 και 2015. 

30. Το Π.∆. 113/2010 «Ανάληψη υ̟οχρεώσεων α̟ό τους ∆ιατάκτες» 
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31. Την α̟όφαση του ΠΣ 28/25.04.2012 (θέµα 4.1) ό̟ως αυτή τρο̟ο̟οιήθηκε µε την α̟όφαση του ΠΣ 

31/22.06.2012 (θέµα 4.1) 

32. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α’ 68), «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στον Νοµαρχιακό και 

Το̟ικό Τύ̟ο και άλλες διατάξεις» ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει, 

33. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ̟οχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

̟ράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και 

άλλες διατάξεις». 

34. Τον Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011) : «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγια-βαθµολόγιο, 

εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσο̟ρόθεσµου ̟λαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-

2015», άρθρο 26 : «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» 

35. Tην υ̟’ αριθµ. Φ5/68535/Β3 (ΦΕΚ 1965 Β/18-06-2012). κοινή α̟όφαση των Υ̟ουργών Οικονοµικών και  

Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, ̟ερί του καθορισµού όρων, ̟ροϋ̟οθέσεων και 

διαδικασίας για την ̟αροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.  

 

Α.1.6 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
Η ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού στάλθηκε για δηµοσίευση: 

1. Στην Υ̟ηρεσία Ε̟ισήµων Εκδόσεων των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων, Ευρω̟αϊκή Ένωση στις 

04/07/2012. 

2. Στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως στις  04/07/2012 

για δηµοσίευση την 06/07/2012. 

3. Στον ελληνικό τύ̟ο ως εξής: 

a. στην εφηµερίδα «Ναυτεµ̟ορική» στις 06/07/2012 ό̟ου και δηµοσιεύθηκε στις 09/07/2012. 

b. στην εφηµερίδα «Κέρδος» στις 05/07/2012 ό̟ου και δηµοσιεύθηκε στις 06/07/2012. 

c. στην εφηµερίδα «Εµ̟ρός» Μυτιλήνης στις 06/07/2012 ό̟ου και δηµοσιεύθηκε στις 

07/07/2012. 

d. στην εφηµερίδα «Πολίτης Χίου» στις 06/07/2012 ό̟ου και δηµοσιεύθηκε στις 09/07/2012. 

e. στην εφηµερίδα «Σαµιακός Τύ̟ος» στις 04/07/2012 ό̟ου και δηµοσιεύθηκε στις 09/07/2012. 

f. στην εφηµερίδα «∆ηµοκρατική Ρόδου» στις 06/07/2012 ό̟ου και δηµοσιεύθηκε στις 

07/07/2012. 

4. Στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» στις 07/07/2012, µε Α∆Α Β41Ψ469Β7Λ-Ξ5Ζ. 

Τα έξοδα δηµοσίευσης των ̟εριλήψεων διακήρυξης και των ανακοινώσεων στον ελληνικό τύ̟ο βαρύνουν τον 

Ανάδοχο, ενώ στην ε̟ίσηµη εφηµερίδα των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν την Ευρω̟αϊκή Ένωση. 

Καταχωρήθηκε ε̟ίσης και στο διαδίκτυο στη διεύθυνση http://www3.aegean.gr/aegean/greek/news/diag.htm 
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(Ανακοινώσεις & Προκηρύξεις → ∆ιαγωνισµοί Προµηθειών) στις  06/07/2012. 

 
 

Α.1.7 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι υ̟οψήφιοι Ανάδοχοι ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλουν τις ̟ροσφορές τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ̟αρούσα 

∆ιακήρυξη το αργότερο µέχρι την ∆ευτέρα 10 Σε̟τεµβρίου 2012  και ώρα 15:00 στην έδρα της Αναθέτουσας 

Αρχής: Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου, Κεντρική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υ̟οθέσεων, Τµήµα Περιουσίας και 

Προµηθειών, Κτίριο ∆ιοίκησης, Λόφος Πανε̟ιστηµίου, Μυτιλήνη – 81 100. Προσφορές ̟ου θα κατατεθούν 

µετά την ̟αρα̟άνω ηµεροµηνία και ώρα, δεν α̟οσφραγίζονται αλλά ε̟ιστρέφονται ως εκ̟ρόθεσµες. Η 

α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών γίνεται δηµόσια, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.118/2007. 

 
 

Α.1.8 ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Η διάθεση της ∆ιακήρυξης γίνεται χωρίς αντίτιµο α̟ό την έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στα γραφεία του 

Τµήµατος Περιουσίας και Προµηθειών της Κεντρικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υ̟οθέσεων του 

Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου στην ταχυδροµική δ/νση, Λόφος Πανε̟ιστηµίου, Κτίριο ∆ιοίκησης, 81100 - 

Μυτιλήνη, και η ̟αραλαβή της γίνεται είτε αυτο̟ροσώ̟ως είτε µε ταχυµεταφορική εταιρεία (courier). Στην 

̟ερί̟τωση ̟αραλαβής της ∆ιακήρυξης µέσω ταχυµεταφορικής εταιρείας (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν 

έχει καµία α̟ολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή ̟αράδοσή της. 

Οι ̟αραλή̟τες της ∆ιακήρυξης υ̟οχρεούνται να ελέγξουν άµεσα το αντίτυ̟ο της ∆ιακήρυξης ̟ου 

̟αραλαµβάνουν α̟ό ά̟οψη ̟ληρότητας σύµφωνα µε τον ̟ίνακα ̟εριεχοµένων και τον συνολικό αριθµό 

σελίδων και εφόσον δια̟ιστώσουν ο̟οιαδή̟οτε ̟αράλειψη να το γνωρίσουν εγγράφως στην Αναθέτουσα 

Αρχή και να ζητήσουν νέο ̟λήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νοµιµότητας του ∆ιαγωνισµού µε το 

αιτιολογικό της µη ̟ληρότητας του ̟αραληφθέντος αντιγράφου της ∆ιακήρυξης θα α̟ορρί̟τονται ως 

α̟αράδεκτες. 

Προς διευκόλυνση των ενδιαφεροµένων, το ̟λήρες κείµενο της ∆ιακήρυξης διατίθεται και σε ηλεκτρονική 

µορφή µέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση http://www3.aegean.gr/aegean/greek/news/diag.htm . Τυχόν 

συµ̟ληρωµατικά έγγραφα ή διευκρινήσεις θα καταχωρούνται στην ίδια διεύθυνση. Η Αναθέτουσα Αρχή αν 

και καταβάλει κάθε σχετική ̟ροσ̟άθεια, δεν µ̟ορεί σε καµία ̟ερί̟τωση να εγγυηθεί την ορθότητα, 

̟ληρότητα και την ακρίβεια των κειµένων ̟ου βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες (Web site).  

 

Α.1.9 ΠΑΡΟΧΗ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 
Οι αιτήσεις ̟αροχής διευκρινίσεων θα ̟ρέ̟ει να α̟ευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή.  Οι υ̟οψήφιοι 

Προσφέροντες µ̟ορούν να ζητήσουν γρα̟τώς (µε ε̟ιστολή ή τηλεοµοιοτυ̟ία ή ηλεκτρονικό ταχυδροµείο) 

συµ̟ληρωµατικές ̟ληροφορίες ή διευκρινίσεις για το ̟εριεχόµενο της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης.   

Πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις ε̟ί των όρων της διακήρυξης µ̟ορούν να ζητηθούν α̟ό την κυρία 
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Χριστίνα Φιορή στο τηλ. +30 2251036143 ή στο e-mail xfiori@aegean.gr , και τον κύριο Χρήστο Βασιλάκο στο 

τηλ. +30 2251036017, ή e-mail chvas@aegean.gr  και στο fax: +30 2251036127.  

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ζητηθούν α̟ό τους ενδιαφερόµενους ̟ροµηθευτές συµ̟ληρωµατικές ̟ληροφορίες, σχετικές 

µε τα έγγραφα του διαγωνισµού τις ̟ρώτες δεκα̟έντε (15) ηµέρες α̟ό την ε̟οµένη της τελευταίας 

δηµοσίευσης στον Τύ̟ο κατά το άρθρο Α.1.6 της ̟αρούσας, δηλαδή µέχρι και την 24/07/2012, αυτές 

̟αρέχονται το αργότερο τις ε̟όµενες ̟έντε (5) ηµέρες α̟ό τη λήξη αυτού του διαστήµατος, δηλαδή έως και 

την 30/07/2012. Αιτήµατα ̟αροχής ̟ληροφοριών ̟ου υ̟οβάλλονται εκτός του ανωτέρου χρονικού 

διαστήµατος είναι εκ̟ρόθεσµα και δεν εξετάζονται. Κανένας Προσφέρων δεν µ̟ορεί σε ο̟οιαδή̟οτε 

̟ερί̟τωση να ε̟ικαλεστεί ̟ροφορικές α̟αντήσεις εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 

Α.2 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
 

Α.2.1 ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο ∆ιαγωνισµό έχουν φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α ή συµ̟ράξεις αυτών ̟ου: 

� είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Ευρω̟αϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή  

� είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη της Συµφωνίας για το Ευρω̟αϊκό Οικονοµικό Χώρο (ΕΟΧ) ή  

� είναι εγκατεστηµένα στα κράτη – µέλη ̟ου έχουν υ̟ογράψει τη Συµφωνία ̟ερί ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Σ∆Σ) του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµ̟ορίου, η ο̟οία κυρώθηκε α̟ό την Ελλάδα µε το 

Ν. 2513/97 (ΦΕΚ Α΄139) υ̟ό τον όρο ότι η σύµβαση καλύ̟τεται α̟ό την Σ∆Σ – ή  

� είναι εγκατεστηµένα σε τρίτες χώρες ̟ου έχουν συνάψει ευρω̟αϊκές συµφωνίες µε την ΕΕ ή 

� έχουν συσταθεί µε τη νοµοθεσία κράτους – µέλους της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή του κράτους – µέλους ̟ου έχει 

υ̟ογράψει τη Σ∆Σ ή της τρίτης χώρας ̟ου έχει συνάψει ευρω̟αϊκή συµφωνία µε την ΕΕ και έχουν 

την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή του ή την έδρα τους στο εσωτερικό µιας εκ των 

ανωτέρω χωρών 

τα ο̟οία ̟ληρούν τους όρους ̟ου καθορίζονται στα άρθρα Α.2.2 και Α.2.3. 

Ε̟ισηµαίνεται ότι, κάθε φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα µόνο διαγωνιζόµενο 

σχήµα, είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης ή κοινο̟ραξίας.  Σε αντίθετη ̟ερί̟τωση θα α̟οκλείεται α̟ό τον 

διαγωνισµό (γνωµοδότηση Ν.Σ.Κ. 394/2000, ολοµέλεια). 

 

Α.2.2 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

Οι Προσφέροντες οφείλουν, µαζί µε την ̟ροσφορά, να καταθέσουν ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού τα ̟αρακάτω 

δικαιολογητικά: 

1. Εγγυητική Ε̟ιστολή Συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο µέρος Γ, υ̟όδειγµα ΕΕ1, της 
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̟αρούσας.  

2. Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986, ό̟ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υ̟ογραφής, 

στην ο̟οία θα 

� αναγράφονται τα στοιχεία του εν θέµατι διαγωνισµού,  στον ο̟οίο συµµετέχει  

� δηλώνεται ότι α̟οδέχονται ̟λήρως και ανε̟ιφύλακτα όλους τους όρους της ̟αρούσας 

∆ιακήρυξης 

� δηλώνεται ότι κάθε διαγωνιζόµενος, µέχρι την ηµέρα υ̟οβολής της ̟ροσφοράς του: 

α.  δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική α̟όφαση, έως και την ηµεροµηνία κατάθεσης 

̟ροσφοράς του, για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα του άρθρου 43 του Π∆ 60/2007, για κά̟οιο α̟ό τα 

αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της ε̟αγγελµατικής του 

δραστηριότητας ή για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα της υ̟εξαίρεσης, της α̟άτης, της εκβίασης, της 

̟λαστογραφίας, της ψευδορκίας, της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της 

νοµιµο̟οίησης εσόδων α̟ό ̟αράνοµες δραστηριότητες και της δόλιας χρεοκο̟ίας. 

β.  ∆εν τελεί υ̟ό ̟τώχευση, εκκαθάριση, ̟αύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, ̟τωχευτικό 

συµβιβασµό, ̟ρο̟τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (ή σε ̟ερί̟τωση αλλοδα̟ών φυσικών / 

νοµικών ̟ροσώ̟ων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία) και ε̟ίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον 

του διαδικασία κήρυξης σε ̟τώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, ̟τωχευτικού 

συµβιβασµού, ̟ρο̟τωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης (ή σε ̟ερί̟τωση αλλοδα̟ών φυσικών / 

νοµικών ̟ροσώ̟ων σε ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία). 

γ. είναι ενήµερος ως ̟ρος τις υ̟οχρεώσεις του ̟ου αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και ε̟ικουρικής) και ως ̟ρος τις φορολογικές υ̟οχρεώσεις του. 

δ. είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Ε̟ιµελητήριο κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του 

διαγωνισµού. 

ε. δεν έχει δια̟ράξει σοβαρό ε̟αγγελµατικό ̟αρά̟τωµα συναφές µε το αντικείµενο του 

διαγωνισµού ή σε σχέση µε την ε̟αγγελµατική τους ιδιότητα ̟ου α̟οδεδειγµένα δια̟ιστώθηκε µε 

ο̟οιοδή̟οτε µέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή (εδάφιο δ, άρθρου 43, ̟αρ. 2 του Π∆ 60/07). 

στ. δεν τελεί σε α̟οκλεισµό α̟ό διαγωνισµούς του δηµοσίου µε βάση αµετάκλητη α̟όφαση. Εάν η 

̟οινή του α̟οκλεισµού ε̟ιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαµβάνεται υ̟’ όψιν για 

την α̟όρριψη της ̟ροσφοράς µόνο για το χρονικό τούτο διάστηµα. 

3. Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986, ό̟ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υ̟ογραφής, 

στην ο̟οία θα δεσµεύεται για το χρόνο ισχύος της ̟ροσφοράς. 

4. Παραστατικό εκ̟ροσώ̟ησης, εφόσον συµµετέχουν µε αντι̟ρόσω̟ό τους µε θεώρηση του γνησίου της 

υ̟ογραφής του εκ̟ροσω̟ούµενου.  

5. Νοµιµο̟οιητικά έγγραφα (Θα ̟ρέ̟ει να κατατεθούν και όλα τα α̟αραίτητα ̟αραστατικά έγγραφα, 

δηλ., ενδεικτικά, καταστατικά, δηµοσιεύσεις σε ΦΕΚ, ή Πρωτοδικείο, ̟ρακτικά κλ̟.), ̟ου θα 

α̟οδεικνύουν την εν γένει νοµική του κατάσταση και τα όργανα εκ̟ροσώ̟ησής του. 

6. Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986, ό̟ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υ̟ογραφής, 

στην ο̟οία οι διαγωνιζόµενοι αναλαµβάνουν την υ̟οχρέωση για έγκαιρη και ̟ροσήκουσα 
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̟ροσκόµιση όλων των δικαιολογητικών ̟ου α̟αιτούνται µετά την γνωστο̟οίηση ότι ̟ρόκειται να 

τους κατακυρωθεί ο διαγωνισµός, σύµφωνα µε το άρθρο 6, ̟αράγραφος 2, και σύµφωνα µε το άρθρο. 

20, Π∆ 118/2007.  

7. Υ̟εύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, µε θεώρηση γνησίου υ̟ογραφής στην ο̟οία να δηλώνεται ότι 

διατηρεί ε̟ιχείρηση εστιατορίου µαζικής σίτισης και την ̟ερίοδο λειτουργίας αυτής.  

8. Οι ανώνυµες εταιρείες ̟ου συµµετέχουν, αυτοτελώς ή σε κοινο̟ραξία ή ένωση ̟ροσώ̟ων ή σε 

ο̟οιασδή̟οτε µορφής οντότητα κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, α̟αιτείται να ̟ροσκοµίσουν στο 

φάκελο δικαιολογητικών, ε̟ί ̟οινή α̟αραδέκτου: 

a. εάν είναι ελληνικές ανώνυµες εταιρείες, τα δικαιολογητικά ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις 

διατάξεις του Π.∆/τος 82/1996 (ΦΕΚ Α΄66) «ονοµαστικο̟οίηση των µετοχών Ελληνικών 

Ανωνύµων Εταιρειών», ό̟ως αυτές τρο̟ο̟οιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 

3310/05, ό̟ως αυτό τρο̟ο̟οιήθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’279) και υ̟ό τις 

̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου καθορίζονται α̟ό τις εν λόγω διατάξεις. 

b. εάν είναι αλλοδα̟ές ανώνυµες εταιρείες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή µη σε ελληνικές 

ανώνυµες εταιρείες, τα δικαιολογητικά ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τις διατάξεις του άρθρου 8 του 

ν.3310/2005, ό̟ως αυτές τρο̟ο̟οιήθηκαν α̟ό το άρθρο 8 του ν. 3414/2005 και υ̟ό τις 

̟ροϋ̟οθέσεις ̟ου καθορίζονται α̟ό τις εν λόγω διατάξεις. 

 

Ε̟ι̟λέον των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών συµµετοχής, κάθε συµµετέχων ̟ρέ̟ει να α̟οδείξει την 

οικονοµική, χρηµατοοικονοµική και τεχνική ή / και ε̟αγγελµατική ε̟άρκεια µε την υ̟οβολή των 

ακολούθων: 

1. αντίγραφο ή α̟όσ̟ασµα των ισολογισµών της ε̟ιχείρησης των τελευταίων τριών (3) διαχειριστικών 

χρήσεων, και υ̟εύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, µε θεώρηση του γνησίου της υ̟ογραφής, ̟ερί του 

συνολικού ύψους του ετήσιου κύκλου εργασιών της ε̟ιχείρησης, για εκτέλεση ̟αρόµοιων εργασιών, 

κατά τις τρεις (3) ̟ροηγούµενες του έτους του διαγωνισµού οικονοµικές χρήσεις. Το ελάχιστο ε̟ί̟εδο 

ε̟άρκειας ̟ου ̟ρέ̟ει να καλύ̟τει ο συµµετέχων ̟ροκειµένου αυτός να κριθεί κατάλληλος, 

συνίσταται σε µέσο ετήσιο κύκλο εργασιών σε υ̟ηρεσίες σίτισης  ύψους τουλάχιστον 1.500.000,00€. Η  

δήλωση θα συνοδεύεται α̟ό κατάλογο στον ο̟οίο θα αναφέρονται οι κυριότερες ̟αροχές υ̟ηρεσίας 

σίτισης των τριών (3) τελευταίων χρόνων, είτε εµ̟ί̟τει στο δηµόσιο είτε στον ιδιωτικό τοµέα, τις 

ηµεροµηνίες έναρξης / λήξης της σύµβασης και του ̟οσού. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ̟αραλή̟της εµ̟ί̟τει 

στο δηµόσιο, οι ̟αρα̟άνω ̟αροχές υ̟ηρεσίας θα α̟οδεικνύονται µε ̟ιστο̟οιητικά ̟ου θα έχουν 

εκδοθεί α̟ό τον αντίστοιχο φορέα. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ̟αραλή̟της είναι ιδιώτης τότε η ̟αρα̟άνω 

α̟όδειξη ̟ραγµατο̟οιείται µε βεβαίωση του ̟αραλή̟τη. Ο κατάλογος ̟ροτείνεται να έχει την 

µορφή του ακόλουθου υ̟οδείγµατος :  

α/α Πελάτης  Αριθµός σιτιζοµένων 

ανά ηµέρα  

Ηµεροµηνία έναρξης / 

λήξης σύµβασης 

Συµβατικό 

τίµηµα 
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2. Αντίγραφο Βιβλίου Αστυκτηνιατρικής ε̟ιθεώρησης θεωρηµένο α̟ό αρµόδια αρχή. 

3. ∆ικαιολογητικά εφαρµογής συστηµάτων διαχείρισης ̟οιότητας ISO 9001:2000 και ασφάλειας και 

υγιεινής τροφίµων και ̟ιστο̟οιητικό για την ̟ροσήκουσα ανά̟τυξη συστήµατος ανάλυσης κινδύνων 

και κρίσιµων σηµείων ελέγχου HACCP, εφαρµογή και τήρησή του, ̟ου αφορά την γραµµή 

̟αραγωγής «Ε̟ιχειρήσεις µαζικής Εστίασης» ISO 22000 και ISO 22005. Τα ̟ιστο̟οιητικά θα ̟ρέ̟ει 

να έχουν εκδοθεί α̟ό δια̟ιστευµένους φορείς ̟ιστο̟οίησης, δια̟ιστευµένους ̟ρος τούτο α̟ό το 

Εθνικό Σύστηµα ∆ια̟ίστευσης Α.Ε. (Ε.Σ.Υ.∆.) ή α̟ό φορέα δια̟ίστευσης µέλος της Ευρω̟αϊκής 

Συνεργασίας για τη ∆ια̟ίστευση (European Cooperation for Accreditation- EA) και µάλιστα, µέλος 

της αντίστοιχης Συµφωνίας Αµοιβαίας Αναγνώρισης (M.L.A.) αυτής.  Να είναι δε, σε ισχύ κατά την 

ηµεροµηνία διεξαγωγής του διαγωνισµού.  

 

 
∆ιευκρινήσεις ε̟ί των ανωτέρω δικαιολογητικών: 

• Οι Ενώσεις και οι Κοινο̟ραξίες ̟ροµηθευτών ̟ου υ̟οβάλλουν κοινή ̟ροσφορά, µαζί µε την 

̟ροσφορά ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλουν τα ανωτέρω, κατά ̟ερί̟τωση, δικαιολογητικά για κάθε 

̟ροµηθευτή ̟ου συµµετέχει στην ένωση ή κοινο̟ραξία. 

• Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ̟ροσφέρων είναι νοµικό ̟ρόσω̟ο τις ̟αρα̟άνω υ̟εύθυνες δηλώσεις 

υ̟οβάλλουν 

o οι ∆ιαχειριστές όταν το νοµικό ̟ρόσω̟ο είναι Ο.Ε., Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 

o ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος όταν το vοµικό ̟ρόσω̟ο είναι  Α. Ε. 

o σε κάθε άλλη ̟ερί̟τωση νοµικού ̟ροσώ̟ου οι νόµιµοι εκ̟ρόσω̟οι του. 

• Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ̟ροσφέρων είναι συνεταιρισµός τις ̟αρα̟άνω υ̟εύθυνες δηλώσεις,  

υ̟οβάλλονται α̟ό τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού. 

 

 

Α.2.3 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Μετά την αξιολόγηση των ̟ροσφορών, ο συµµετέχων στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση, οφείλει 

να υ̟οβάλει εντός ̟ροθεσµίας είκοσι (20) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης σ’ 

αυτόν, µε βεβαίωση ̟αραλαβής ή σύµφωνα µε το άρθρο 14 του ν. 2672/1998 (ΦΕΚ Α΄290), σε σφραγισµένο 
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φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα ο̟οία α̟οσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία 

̟ου ̟ροβλέ̟εται α̟ό το νόµο, ως εξής: 

 

Α.2.3.1 ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστο̟οιητικό του οικείου Ε̟ιµελητηρίου, µε το ο̟οίο να ̟ιστο̟οιείται η εγγραφή του υ̟οψήφιου 
Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό ε̟άγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής, µε το/ην ο̟οίο/α να 
̟ιστο̟οιείται η άσκηση του ε̟αγγέλµατός του κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και 
ότι εξακολουθεί να ̟αραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της ε̟ίδοσης της σχετικής έγγραφης 
ειδο̟οίησης. 

2.  

Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν έχει 
καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική α̟όφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
ε̟αγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 43 ̟αρ. 1 
του Π.∆ 60/2007 ή για κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα της υ̟εξαίρεσης, της α̟άτης, της εκβίασης, της 
̟λαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκο̟ίας. Το α̟όσ̟ασµα αυτό 
̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριµήνου ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδο̟οίησης. 

3.  
Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ̟ό ̟τώχευση. Το ̟ιστο̟οιητικό αυτό ̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί εντός 
του τελευταίου εξαµήνου ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης. 

4.  

Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ̟ό διαδικασία κήρυξης σε ̟τώχευση. Το ̟ιστο̟οιητικό αυτό 
̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδο̟οίησης. 

5.  

Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ̟ό αναγκαστική διαχείριση. Το ̟ιστο̟οιητικό αυτό ̟ρέ̟ει να έχει 
εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδο̟οίησης. 

6.  

Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ̟ό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το ̟ιστο̟οιητικό 
αυτό ̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης. 

7.  

Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ̟ό ̟ρο̟τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το ̟ιστο̟οιητικό αυτό 
̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδο̟οίησης.. 

8.  

Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ̟ό διαδικασία θέσης σε ̟ρο̟τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 
̟ιστο̟οιητικό αυτό ̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου ̟ριν α̟ό την 
κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης. 

9.  
Πιστο̟οιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης α̟ό τα ο̟οία να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως ̟ρος τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
ε̟ικουρικής) κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης. 

10.  
Πιστο̟οιητικό αρµόδιας αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήµερος ως ̟ρος τις φορολογικές υ̟οχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης 
ειδο̟οίησης. 

 
 
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ορισµένα α̟ό τα ̟ιο ̟άνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύ̟τουν στο σύνολό 

τους όλες τις ̟ιο ̟άνω ̟ερι̟τώσεις, ̟ρέ̟ει ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού να ανα̟ληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση 
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του υ̟οψήφιου Αναδόχου ενώ̟ιον συµβολαιογράφου, δικαστικής ή διοικητικής αρχής, στην ο̟οία θα 

βεβαιώνεται ότι ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 

Βεβαίωση θα υ̟οβληθεί υ̟οχρεωτικά εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

Α.2.3.2 ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστο̟οιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης του υ̟οψήφιου Αναδόχου ̟ερί 
εγγραφής του στα µητρώα του οικείου ε̟ιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο ε̟αγγελµατικό ή εµ̟ορικό 
µητρώο, µε το ο̟οίο να ̟ιστο̟οιείται η άσκηση του ε̟αγγέλµατός του κατά την ηµέρα διενέργειας 
του διαγωνισµού και ότι εξακολουθεί να ̟αραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της ε̟ίδοσης της 
σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης. 

2.  

Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου ̟ου εκδίδεται α̟ό την 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης του ̟ροσώ̟ου αυτού α̟ό το ο̟οίο 
να ̟ροκύ̟τει ότι ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική α̟όφαση 
για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε̟αγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα 
̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 43 ̟αραγρ. 1 του Π.∆ 60/2007. Το α̟όσ̟ασµα αυτό ̟ρέ̟ει να έχει 
εκδοθεί εντός του τελευταίου τριµήνου ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδο̟οίησης. 

3.  

Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ̟ό ̟τώχευση ή ανάλογη κατάσταση ̟ου ̟ροβλέ̟εται στο δίκαιο 
της χώρας του. Το ̟ιστο̟οιητικό αυτό ̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου ̟ριν 
α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης. 

4.  

Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ̟ό διαδικασία κήρυξης σε ̟τώχευση ή ανάλογη κατάσταση ̟ου 
̟ροβλέ̟εται στο δίκαιο της χώρας του. Το ̟ιστο̟οιητικό αυτό ̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί εντός του 
τελευταίου εξαµήνου ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης. 

5.  

Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ̟ό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση ̟ου 
̟ροβλέ̟εται στο δίκαιο της χώρας του. Το ̟ιστο̟οιητικό αυτό ̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί εντός του 
τελευταίου εξαµήνου ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης. 

6.  

Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ̟ό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 
κατάσταση ̟ου ̟ροβλέ̟εται στο δίκαιο της χώρας του. Το ̟ιστο̟οιητικό αυτό ̟ρέ̟ει να έχει 
εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδο̟οίησης. 

7.  

Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ̟ό ̟ρο̟τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το ̟ιστο̟οιητικό αυτό 
̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδο̟οίησης. 

8.  

Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ̟ό διαδικασία θέσης σε ̟ρο̟τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 
̟ιστο̟οιητικό αυτό ̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου ̟ριν α̟ό την 
κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης. 

9.  
Πιστο̟οιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης α̟ό τα ο̟οία να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως ̟ρος τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
ε̟ικουρικής) κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης. 

10.  
Πιστο̟οιητικό αρµόδιας αρχής α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήµερος ως ̟ρος τις φορολογικές υ̟οχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης 
ειδο̟οίησης. 
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Σε ̟ερί̟τωση ̟ου στη χώρα του υ̟οψήφιου Αναδόχου ορισµένα α̟ό τα ̟ιο ̟άνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύ̟τουν στο σύνολό τους όλες τις ̟ιο ̟άνω ̟ερι̟τώσεις, ̟ρέ̟ει ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού 

να ανα̟ληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του υ̟οψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη ό̟ου δεν ̟ροβλέ̟εται 

Ένορκη Βεβαίωση, µε Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του υ̟οψήφιου Αναδόχου ενώ̟ιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 

συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε̟αγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υ̟οψήφιου Αναδόχου στην ο̟οία 

θα βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριµένη Χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ο υ̟οψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υ̟οβληθεί υ̟οχρεωτικά 

εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

Α.2.3.3 ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ  
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστο̟οιητικό του οικείου Ε̟ιµελητηρίου, µε το ο̟οίο να ̟ιστο̟οιείται η εγγραφή του υ̟οψήφιου 
Αναδόχου σε αυτό και το ειδικό ε̟άγγελµά του ή βεβαίωση αρµόδιας αρχής µε το/ην ο̟οίο/α να 
̟ιστο̟οιείται η άσκηση του ε̟αγγέλµατός του κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και 
ότι εξακολουθεί να ̟αραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της ε̟ίδοσης της σχετικής έγγραφης 
ειδο̟οίησης. 

2.  

Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι α) οµόρρυθµοι εταίροι και 
διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. β) διαχειριστές Ε.Π.Ε. γ) Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε. δ) οι 
νόµιµοι εκ̟ρόσω̟οι κάθε άλλου νοµικού ̟ροσώ̟ου δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη 
δικαστική α̟όφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της ε̟αγγελµατικής του δραστηριότητας 
και για τα αδικήµατα ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 43 ̟αραγρ. 1 του Π.∆ 60/2007. Το α̟όσ̟ασµα 
αυτό ̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριµήνου ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης. 

3.  
Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ̟ό ̟τώχευση. Το ̟ιστο̟οιητικό αυτό ̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί εντός 
του τελευταίου εξαµήνου ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης. 

4.  

Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ̟ό διαδικασία κήρυξης σε ̟τώχευση. Το ̟ιστο̟οιητικό αυτό 
̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδο̟οίησης. 

5.  

Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ̟ό αναγκαστική διαχείριση. Το ̟ιστο̟οιητικό αυτό ̟ρέ̟ει να έχει 
εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδο̟οίησης. 

6.  

Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ̟ό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το ̟ιστο̟οιητικό 
αυτό ̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης. 

7.  
Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το ̟ιστο̟οιητικό αυτό ̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί 
εντός του τελευταίου εξαµήνου ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης. 

8.  

Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ̟ό ̟ρο̟τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το ̟ιστο̟οιητικό αυτό 
̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδο̟οίησης.. 
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9.  

Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ̟ό διαδικασία θέσης σε ̟ρο̟τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 
̟ιστο̟οιητικό αυτό ̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου ̟ριν α̟ό την 
κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης. 

10.  

Πιστο̟οιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης α̟ό τα ο̟οία να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως ̟ρος τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
ε̟ικουρικής) κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης. 

11.  
Πιστο̟οιητικό αρµόδιας αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήµερος ως ̟ρος τις φορολογικές υ̟οχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης 
ειδο̟οίησης. 

 
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ορισµένα α̟ό τα ̟ιο ̟άνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύ̟τουν στο σύνολό 

τους όλες τις ̟ιο ̟άνω ̟ερι̟τώσεις, ̟ρέ̟ει ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού να ανα̟ληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση 

του υ̟οψήφιου Αναδόχου ενώ̟ιον συµβολαιογράφου, δικαστικής ή διοικητικής αρχής,  στην ο̟οία θα 

βεβαιώνεται ότι ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 

Βεβαίωση θα υ̟οβληθεί υ̟οχρεωτικά εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 
 

Α.2.3.4 ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Όλα τα έγγραφα α̟ό τα ο̟οία ̟ροκύ̟τει η σύσταση και η εκ̟ροσώ̟ηση του υ̟οψήφιου 
Αναδόχου, και η τήρηση των ̟ροβλε̟όµενων στον νόµο διατυ̟ώσεων δηµοσιότητας για τη 
σύσταση του υ̟οψήφιου Αναδόχου, την τρο̟ο̟οίηση του καταστατικού του και τον διορισµό των 
εκ̟ροσώ̟ων του. Τα έγγραφα αυτά θα υ̟οβάλλονται σε ε̟ίσηµα αντίγραφα. 

2.  

Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο ̟ρόεδρος του διοικητικού του 
Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική α̟όφαση για αδίκηµα σχετικό µε την 
άσκηση της ε̟αγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο 
άρθρο 43 ̟αραγρ. 1 του Π.∆ 60/2007. Το α̟όσ̟ασµα αυτό ̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί εντός του 
τελευταίου τριµήνου ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης. 

3.  Βεβαίωση της ε̟ο̟τεύουσας αρχής, ότι ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος λειτουργεί νόµιµα.  

4.  
Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ̟ό ̟τώχευση. Το ̟ιστο̟οιητικό αυτό ̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί εντός 
του τελευταίου εξαµήνου ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης. 

5.  

Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ̟ό διαδικασία κήρυξης σε ̟τώχευση. Το ̟ιστο̟οιητικό αυτό 
̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδο̟οίησης. 

6.  

Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ̟ό αναγκαστική διαχείριση. Το ̟ιστο̟οιητικό αυτό ̟ρέ̟ει να έχει 
εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδο̟οίησης. 

7.  

Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ̟ό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση. Το ̟ιστο̟οιητικό 
αυτό ̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης. 
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8.  
Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση. Το ̟ιστο̟οιητικό αυτό ̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί 
εντός του τελευταίου εξαµήνου ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης. 

9.  

Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ̟ό ̟ρο̟τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το ̟ιστο̟οιητικό αυτό 
̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής 
έγγραφης ειδο̟οίησης.. 

10.  

Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ̟ό διαδικασία θέσης σε ̟ρο̟τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Το 
̟ιστο̟οιητικό αυτό ̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου ̟ριν α̟ό την 
κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης. 

11.  

Πιστο̟οιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης α̟ό τα ο̟οία να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως ̟ρος τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
ε̟ικουρικής) κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης. 

12.  
Πιστο̟οιητικό αρµόδιας αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήµερος ως ̟ρος τις φορολογικές υ̟οχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης 
ειδο̟οίησης. 

 
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ορισµένα α̟ό τα ̟ιο ̟άνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύ̟τουν στο σύνολό 

τους όλες τις ̟ιο ̟άνω ̟ερι̟τώσεις, ̟ρέ̟ει ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού να ανα̟ληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση 

του υ̟οψήφιου Αναδόχου ενώ̟ιον συµβολαιογράφου, δικαστικής ή διοικητικής αρχής,  στην ο̟οία θα 

βεβαιώνεται ότι ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή 

Βεβαίωση θα υ̟οβληθεί υ̟οχρεωτικά εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

Α.2.3.5  ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  

Πιστο̟οιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης του υ̟οψήφιου Αναδόχου ̟ερί 
εγγραφής του στα µητρώα του οικείου ε̟ιµελητηρίου ή σε αντίστοιχο ε̟αγγελµατικό ή εµ̟ορικό 
µητρώο, µε το ο̟οίο να ̟ιστο̟οιείται η άσκηση του ε̟αγγέλµατός του κατά την ηµέρα διενέργειας 
του διαγωνισµού και ότι εξακολουθεί να ̟αραµένει εγγεγραµµένος µέχρι της ε̟ίδοσης της 
σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης. 

2.  

Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου ή ελλείψει αυτού, ισοδυνάµου εγγράφου ̟ου εκδίδεται α̟ό την 
αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης του ̟ροσώ̟ου αυτού, α̟ό το ο̟οίο 
να ̟ροκύ̟τει ότι οι νόµιµοι εκ̟ρόσω̟οι ή διαχειριστές του νοµικού αυτού ̟ροσώ̟ου δεν έχουν 
καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική α̟όφαση για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της 
ε̟αγγελµατικής του δραστηριότητας και για τα αδικήµατα ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο 43 
̟αραγρ. 1 του Π.∆ 60/2007.  Το α̟όσ̟ασµα ή το έγγραφο αυτό ̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί εντός του 
τελευταίου τριµήνου ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης. 

3.  

Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ̟ό ̟τώχευση ή ανάλογη κατάσταση ̟ου ̟ροβλέ̟εται στο δίκαιο 
της χώρας του. Το ̟ιστο̟οιητικό αυτό ̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου ̟ριν 
α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης. 

4.  

Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ̟ό διαδικασία κήρυξης σε ̟τώχευση ή ανάλογη κατάσταση ̟ου 
̟ροβλέ̟εται στο δίκαιο της χώρας του. Το ̟ιστο̟οιητικό αυτό ̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί εντός του 
τελευταίου εξαµήνου ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

5.  

Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ̟ό αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη κατάσταση ̟ου 
̟ροβλέ̟εται στο δίκαιο της χώρας του. Το ̟ιστο̟οιητικό αυτό ̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί εντός του 
τελευταίου εξαµήνου ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης. 

6.  

Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ̟ό διαδικασία θέσης σε αναγκαστική διαχείριση ή ανάλογη 
κατάσταση ̟ου ̟ροβλέ̟εται στο δίκαιο της χώρας του. Το ̟ιστο̟οιητικό αυτό ̟ρέ̟ει να έχει 
εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδο̟οίησης. 

7.  

Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται σε εκκαθάριση ή ανάλογη κατάσταση ̟ου ̟ροβλέ̟εται στο 
δίκαιο της χώρας του. Το ̟ιστο̟οιητικό αυτό ̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου 
εξαµήνου ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης. 

8.  

Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ̟ό ̟ρο̟τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης  ή ανάλογη κατάσταση 
̟ου ̟ροβλέ̟εται στο δίκαιο της χώρας του. Το ̟ιστο̟οιητικό αυτό ̟ρέ̟ει να έχει εκδοθεί εντός 
του τελευταίου εξαµήνου ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης. 

9.  

Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν τελεί υ̟ό διαδικασία θέσης σε ̟ρο̟τωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. ή 
ανάλογη κατάσταση ̟ου ̟ροβλέ̟εται στο δίκαιο της χώρας του. Το ̟ιστο̟οιητικό αυτό ̟ρέ̟ει να 
έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαµήνου ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης 
ειδο̟οίησης. 

10.  

Πιστο̟οιητικά όλων των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης α̟ό τα ο̟οία να ̟ροκύ̟τει ότι ο 
υ̟οψήφιος Ανάδοχος είναι ενήµερος ως ̟ρος τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
ε̟ικουρικής) κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης. 

11.  
Πιστο̟οιητικό αρµόδιας αρχής, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος είναι 
ενήµερος ως ̟ρος τις φορολογικές υ̟οχρεώσεις του κατά την ηµεροµηνία της σχετικής έγγραφης 
ειδο̟οίησης. 

 

 
Σε ̟ερί̟τωση ̟ου στη χώρα του υ̟οψήφιου Αναδόχου ορισµένα α̟ό τα ̟ιο ̟άνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύ̟τουν στο σύνολό τους όλες τις ̟ιο ̟άνω ̟ερι̟τώσεις, ̟ρέ̟ει ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού 

να ανα̟ληρωθούν µε ένορκη βεβαίωση του υ̟οψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη ό̟ου δεν ̟ροβλέ̟εται 

Ένορκη Βεβαίωση, µε υ̟εύθυνη δήλωση του υ̟οψήφιου Αναδόχου ενώ̟ιον δικαστικής ή διοικητική αρχής, 

συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε̟αγγελµατικού οργανισµού της χώρας του υ̟οψήφιου Αναδόχου στην ο̟οία 

θα βεβαιώνεται ότι στη συγκεκριµένη Χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ο υ̟οψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υ̟οβληθεί υ̟οχρεωτικά 

εντός του «Φακέλου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

Α.2.3.6 ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1.  Για κάθε Μέλος της Ένωσης / Κοινο̟ραξίας ̟ρέ̟ει να κατατεθούν όλα τα ∆ικαιολογητικά, 
ανάλογα µε την ̟ερί̟τωση (ηµεδα̟ό/ αλλοδα̟ό φυσικό ̟ρόσω̟ο, ηµεδα̟ό/ αλλοδα̟ό νοµικό 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

̟ρόσω̟ο, συνεταιρισµός). 

2.  

Συµφωνητικό µεταξύ των µελών της Ένωσης/ Κοινο̟ραξίας ό̟ου : 

− να αναγράφεται και να οριοθετείται µε σαφήνεια το µέρος του Έργου ̟ου αναλαµβάνει κάθε 
Μέλος της Ένωσης/ Κοινο̟ραξίας στο σύνολο της Προσφοράς,  

− να δηλώνεται ένα Μέλος ως υ̟εύθυνο για το συντονισµό και τη διοίκηση όλων των Μελών της 
Ένωσης/ Κοινο̟ραξίας (leader) 

− να ορίζεται κοινός εκ̟ρόσω̟ος της Ένωσης/ Κοινο̟ραξίας και των µελών της για τη συµµετοχή 
της στο ∆ιαγωνισµό και την εκ̟ροσώ̟ηση της Ένωσης / Κοινο̟ραξίας και των µελών της έναντι 
της Αναθέτουσας Αρχής. 

3.  

Υ̟εύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, µε θεώρηση του γνησίου της υ̟ογραφής, του αρµόδιου 
οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης/ Κοινο̟ραξίας α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει η έγκριση του για τη 
συµµετοχή του Μέλους: 

− στην Ένωση/ Κοινο̟ραξία, και 
− στο ∆ιαγωνισµό. 

 

Α.2.4 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ / ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 
 
Υ̟οχρεώσεις σχετικά µε υ̟οβολή ∆ικαιολογητικών  
 
∆ικαιολογητικά ̟ου εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υ̟οχρεωτικά α̟ό 
ε̟ίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 
1. Για ηµεδα̟ά νοµικά ̟ρόσω̟α εισηγµένα σε Χρηµατιστήριο, ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος θα υ̟οβάλλει 

υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην ο̟οία ο νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος του υ̟οψήφιου Αναδόχου θα 
δηλώνει ότι το νοµικό ̟ρόσω̟ο είναι εισηγµένο σε Ελληνικό ή αλλοδα̟ό Χρηµατιστήριο.  

2. Για αλλοδα̟ά νοµικά ̟ρόσω̟α εισηγµένα σε Χρηµατιστήριο ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος θα υ̟οβάλλει 
υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ή ένορκη δήλωση ενώ̟ιον αρµόδιας αρχής ή συµβολαιογράφου ή, 
αν στη χώρα του υ̟οψήφιου Αναδόχου δεν ̟ροβλέ̟εται ένορκη δήλωση, υ̟εύθυνη δήλωση ενώ̟ιον 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε̟αγγελµατικού οργανισµού στην 
ο̟οία ο νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος του υ̟οψήφιου Αναδόχου θα δηλώνει ότι το νοµικό ̟ρόσω̟ο είναι 
εισηγµένο στο Χρηµατιστήριο καθώς και την κύρια έδρα του υ̟οψηφίου Αναδόχου. 

3. Για ηµεδα̟ές ανώνυµες εταιρείες τα ̟ιστο̟οιητικά της εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην 
κοινή εκκαθάριση α̟ό την αρµόδια Υ̟ηρεσία της Αυτοδιοίκησης, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της 
ο̟οίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό ΑΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 
7α.1.ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, ό̟ως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση 
του ν. 1892/1990, ό̟ως εκάστοτε ισχύει, α̟ό το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύµου εταιρείας ̟ου 
τελεί υ̟ό ειδική εκκαθάριση. 

4. Για ηµεδα̟ές εταιρείες ̟εριορισµένης ευθύνης και ̟ροσω̟ικές εταιρείες (ΟΕ και ΕΕ) το ̟ιστο̟οιητικό 
της εκκαθάρισης, εκδίδεται α̟ό το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον 
διαγωνισµό εταιρείας. 

Υ̟οχρεώσεις / διευκρινίσεις σχετικά µε Ένωση/Κοινο̟ραξία 

1. Η Ένωση/ Κοινο̟ραξία δεν υ̟οχρεούται α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή να ̟εριβληθεί ιδιαίτερη νοµική 
µορφή ̟ροκειµένου να υ̟οβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην ̟ερί̟τωση ̟ου της ανατεθεί το Έργο, είναι 
δυνατόν να υ̟οχρεωθεί α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή να ̟εριβληθεί ορισµένη νοµική µορφή, στο βαθµό 
̟ου αυτό είναι αναγκαίο για την ικανο̟οιητική εκτέλεση της Σύµβασης. 

2. Με την υ̟οβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινο̟ραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον. Σε ̟ερί̟τωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινο̟ραξία, η ευθύνη αυτή 
εξακολουθεί µέχρι ̟λήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. 

3. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου εξαιτίας ανικανότητας για ο̟οιοδή̟οτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινο̟ραξίας δεν 
µ̟ορεί να αντα̟οκριθεί στις υ̟οχρεώσεις του ως µέλους της Ένωσης/ Κοινο̟ραξίας κατά το χρόνο 
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εκτέλεσης της Σύµβασης, τότε εάν οι συµβατικοί όροι µ̟ορούν να εκ̟ληρωθούν α̟ό τα ενα̟οµείναντα 
Μέλη της Ένωσης/ Κοινο̟ραξίας, η Σύµβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να ̟αράγει όλα τα 
έννοµα α̟οτελέσµατά της µε την ίδια τιµή και όρους. Η δυνατότητα εκ̟λήρωσης των συµβατικών όρων 
α̟ό τα ενα̟οµείναντα Μέλη θα εξετασθεί α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή η ο̟οία και θα α̟οφασίσει 
σχετικά. Εάν η Αναθέτουσα Αρχή α̟οφασίσει ότι τα ενα̟οµείναντα Μέλη δεν ε̟αρκούν να 
εκ̟ληρώσουν τους όρους της Σύµβασης τότε αυτά οφείλουν να ορίσουν ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗ µε 
̟ροσόντα αντίστοιχα του Μέλους ̟ου αξιολογήθηκε κατά τη διάρκεια του ∆ιαγωνισµού. O 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ωστόσο, ̟ρέ̟ει να εγκριθεί α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή.  

 
 

 

Α.2.5 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Η Προσφορά του υ̟οψήφιου Αναδόχου ̟ρέ̟ει υ̟οχρεωτικά και µε ̟οινή α̟οκλεισµού να συνοδεύεται α̟ό 

Εγγυητική Ε̟ιστολή Συµµετοχής της ο̟οίας το ̟οσό θα ̟ρέ̟ει να καλύ̟τει σε ευρώ (€) ̟οσοστό 5% της 

συνολικής ̟ροϋ̟ολογισθείσας αξίας (συµ̟εριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). Συγκεκριµένα το ύψος της 

εγγυητικής ε̟ιστολής συµµετοχής είναι διακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες εννιακόσια εβδοµήντα τρία 

ευρώ και ̟ενήντα δύο λε̟τά (224.973,52€).  

∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τις εγγυήσεις συµµετοχής: 

1. Οι Εγγυητικές Ε̟ιστολές Συµµετοχής εκδίδονται α̟ό αναγνωρισµένο τρα̟εζικό ή ̟ιστωτικό ίδρυµα ή 

άλλο νοµικό ̟ρόσω̟ο ̟ου λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος-µέλος της ΕΕ και του ΕΟΧ, 

και έχουν σύµφωνα µε τη νοµοθεσία των κρατών-µελών αυτό το δικαίωµα. Οι εγγυήσεις µ̟ορούν ε̟ίσης 

να ̟ροέρχονται και α̟ό τρα̟εζικό ή ̟ιστωτικό ίδρυµα ̟ου λειτουργεί νόµιµα σε χώρα-µέρος διµερούς ή 

̟ολυµερούς συµφωνίας µε την ΕΕ ή χώρα ̟ου έχει υ̟ογράψει και κυρώσει τη συµφωνία για τις ∆ηµόσιες 

Συµβάσεις και έχει το σχετικό δικαίωµα έκδοσης εγγυήσεων. 

2. Εγγυητικές Ε̟ιστολές Συµµετοχής ̟ου εκδίδονται σε ο̟οιοδή̟οτε κράτος α̟ό τα ̟αρα̟άνω εκτός της 

Ελλάδας, θα συνοδεύονται υ̟οχρεωτικά α̟ό ε̟ίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.  

3. Οι Εγγυητικές Ε̟ιστολές Συµµετοχής θα ̟ρέ̟ει να είναι συµ̟ληρωµένες σύµφωνα µε το υ̟όδειγµα του 

ΜΕΡΟΥΣ Γ, υ̟όδειγµα ΕΕ1. 

4. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος, στον ο̟οίο θα κατακυρωθεί το Έργο, αρνηθεί να υ̟ογράψει 

εµ̟ροθέσµως τη Σύµβαση ή να καταθέσει ̟ρο της υ̟ογραφής της Σύµβασης Εγγυητική Ε̟ιστολή Καλής 

Εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο Α.5.1, ή να εκ̟ληρώσει εµ̟ρόθεσµα ο̟οιαδή̟οτε άλλη 

υ̟οχρέωσή του, ̟ου α̟ορρέει α̟ό τη συµµετοχή του στο ∆ιαγωνισµό, κηρύσσεται σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο Π.∆. 118/2007, «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου», ο̟ότε η Εγγύηση Συµµετοχής 

κατα̟ί̟τει αυτοδικαίως υ̟έρ της Αναθέτουσας Αρχής µετά την έκδοση σχετικής α̟όφασης της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

5. Η Εγγυητική Ε̟ιστολή Συµµετοχής ̟ρέ̟ει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον µήνα µετά τον 

χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και ε̟ιστρέφεται στο Πιστωτικό Ίδρυµα α̟ό το ο̟οίο εκδόθηκε, µε 

την κατάθεση α̟ό τον διαγωνιζόµενο της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης, στους δε Εγγυητικές Ε̟ιστολής 

Συµµετοχής των λοι̟ών υ̟οψηφίων Αναδόχων ε̟ιστρέφονται στα αντίστοιχα Πιστωτικά Ιδρύµατα, µέσα 
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σε ̟έντε (5) ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία της οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης του 

έργου, µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα / ενδικοφανή µέσα α̟ό τον υ̟οψήφιο Ανάδοχο 

̟ου α̟οκλείστηκε. 

6. Στην ̟ερί̟τωση Ένωσης/ Κοινο̟ραξίας η Εγγύηση Συµµετοχής ̟εριλαµβάνει και όρο ότι αυτή καλύ̟τει 

τις υ̟οχρεώσεις όλων των Μελών της Ένωσης/ Κοινο̟ραξίας. 

 

Α.3 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Α.3.1 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Με την υ̟οβολή της Προσφοράς θεωρείται ότι ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος α̟οδέχεται ανε̟ιφύλακτα τους όρους 

της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης. Ε̟ίσης, σε ̟ερί̟τωση νοµικών ̟ροσώ̟ων, θεωρείται ότι η υ̟οβολή της 

Προσφοράς και η συµµετοχή στο διαγωνισµό έχουν εγκριθεί α̟ό το αρµόδιο όργανο του συµµετέχοντος 

νοµικού ̟ροσώ̟ου. Οι ενδιαφερόµενοι υ̟οβάλλουν την Προσφορά τους είτε καταθέτοντάς την 

αυτο̟ροσώ̟ως ή µε ειδικά ̟ρος τούτο εξουσιοδοτηµένο εκ̟ρόσω̟ό τους, είτε α̟οστέλλοντάς την 

ταχυδροµικά µε συστηµένη ε̟ιστολή ή ιδιωτικό ταχυδροµείο (courier) στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής. 

Στην ̟ερί̟τωση της ταχυδροµικής α̟οστολής, οι ̟ροσφορές ̟αραλαµβάνονται µε α̟όδειξη, µε την 

α̟αραίτητη όµως ̟ροϋ̟όθεση ότι θα ̟εριέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή µέχρι την ̟ροηγουµένη της 

καταληκτικής ηµεροµηνίας υ̟οβολής τους.  

∆ε θα ληφθούν υ̟όψη ̟ροσφορές ̟ου είτε υ̟οβλήθηκαν µετά α̟ό την καθορισµένη ηµεροµηνία και ώρα είτε 

ταχυδροµήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην Αναθέτουσα Αρχή έγκαιρα.  

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεµία ευθύνη φέρει για τη µη εµ̟ρόθεσµη ̟αραλαβή της Προσφοράς ή για το 

̟εριεχόµενο των φακέλων ̟ου τη συνοδεύουν. 

 

Α.3.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι Προσφορές συντάσσονται σύµφωνα µε τους όρους της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης. Οι Προσφορές κατατίθενται 

µέσα σε ενιαίο σφραγισµένο φάκελο ̟ου ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνει όλα όσα καθορίζονται στην ̟αρούσα 

∆ιακήρυξη.  

Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος ̟εριέχει, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, ε̟ί µέρους, ανεξάρτητους, σφραγισµένους 

φακέλους, δηλαδή:  

 

Α. «Φάκελος ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής», στον ο̟οίο το̟οθετούνται όλα τα α̟αιτούµενα κατά το 

στάδιο αυτό δικαιολογητικά και στοιχεία, ό̟ως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο Α.2.2 της ̟αρούσας 

διακήρυξης.  
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Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», στον ο̟οίο το̟οθετούνται όλα τα α̟αιτούµενα κατά το στάδιο αυτό 

δικαιολογητικά και στοιχεία, ό̟ως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο Α.3.2.1 της ̟αρούσας διακήρυξης.  

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου τα τεχνικά στοιχεία της ̟ροσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω µεγάλου όγκου, να 

το̟οθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο 

µε την ένδειξη «Παράρτηµα Τεχνικής Προσφοράς» και τις λοι̟ές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

Γ. «Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς», ο ο̟οίος θα ̟εριέχει τον ̟ίνακα του υ̟οδείγµατος οικονοµικής 

̟ροσφοράς (ΜΕΡΟΣ Γ.3) συµ̟ληρωµένο, υ̟ογεγραµµένο και σφραγισµένο α̟ό τον υ̟οψήφιο ανάδοχο. 

Οι ανωτέρω Φάκελοι θα υ̟οβληθούν ως εξής : 
∆ικαιολογητικά Συµµετοχής:  

- ένα (1) ̟ρωτότυ̟ο ή  ε̟ικυρωµένο, α̟ό την αρµόδια Αρχή, αντίγραφο 

 
Τεχνική Προσφορά:  

- ένα (1) ̟ρωτότυ̟ο  

- ένα (1) φωτοαντίγραφο  

- ένα (1) ̟λήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε µη ε̟ανεγγράψιµο µέσο (CD)  
̟ου θα ̟εριλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο Τεχνικής Προσφοράς.  
 
Οικονοµική Προσφορά:  

- ένα (1) ̟ρωτότυ̟ο  

- ένα (1) φωτοαντίγραφο  

- ένα (1) ̟λήρες ηλεκτρονικό αρχείο σε µη ε̟ανεγγράψιµο µέσο (CD)  
̟ου θα ̟εριλαµβάνονται στον σφραγισµένο φάκελο Οικονοµικής Προσφοράς. 
 
 
Ο ενιαίος σφραγισµένος φάκελος ̟ρέ̟ει να φέρει την ένδειξη:  
 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ» 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  

 «ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 01/2013 - 12/2015» 

 
AΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
∆ευτέρα 10 Σε̟τεµβρίου 2012  & ΩΡΑ 15:00 

 

Όλοι οι ε̟ιµέρους φάκελοι (δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής και οικονοµικής ̟ροσφοράς) ̟ρέ̟ει 

αναγράφουν την ε̟ωνυµία και διεύθυνση, αριθµό τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδροµείου του υ̟οψήφιου Αναδόχου, καθώς και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

Σε ̟ερί̟τωση Ένωσης/Κοινο̟ραξίας ̟ρέ̟ει να αναγράφονται η ̟λήρης ε̟ωνυµία και διεύθυνση, καθώς και 

αριθµός τηλεφώνου, φαξ και τυχόν διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλων των µελών της. 

Α̟αγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων ̟ου είναι δυνατόν να α̟οσφραγιστούν και να 

ε̟ανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.  

Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, µε εξαίρεση τα συνηµµένα στην Τεχνική Προσφορά 

έντυ̟α, σχέδια και λοι̟ά τεχνικά στοιχεία ̟ου µ̟ορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 
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Σε ένα α̟ό τα αντίτυ̟α ̟ου ορίζεται ως ̟ρωτότυ̟ο και σε κάθε σελίδα του, ̟ρέ̟ει να αναγράφεται, ε̟ί ̟οινή 

α̟οκλεισµού,  ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να µονογράφεται α̟ό τον υ̟οψήφιο Ανάδοχο. Το 

̟εριεχόµενο του ̟ρωτοτύ̟ου είναι ε̟ικρατέστερο α̟ό τα άλλα αντίτυ̟α, σε ̟ερί̟τωση ασυµφωνίας αυτών µε 

το ̟ρωτότυ̟ο. 

Για την εύκολη σύγκριση των ̟ροσφορών ̟ρέ̟ει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η σειρά των όρων 

της ∆ιακήρυξης.  

Οι α̟αντήσεις σε όλες τις α̟αιτήσεις της ∆ιακήρυξης ̟ρέ̟ει να είναι σαφείς. ∆εν ε̟ιτρέ̟ονται ασαφείς 

α̟αντήσεις της µορφής “ελήφθη υ̟όψη”, συµφωνούµε και α̟οδεχόµεθα, κλ̟. 

Οι ̟ροσφορές ̟ρέ̟ει να είναι δακτυλογραφηµένες και δεν ̟ρέ̟ει να φέρουν ξυσίµατα, σβησίµατα, 

διαγραφές, ̟ροσθήκες κλ̟. Εάν υ̟άρχει στην Προσφορά ο̟οιαδή̟οτε διόρθωση, ̟ρέ̟ει να είναι 

καθαρογραµµένη και µονογραµµένη α̟ό τον υ̟οψήφιο Ανάδοχο. Όλες οι διορθώσεις θα ̟ρέ̟ει να 

αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της Προσφοράς. Η αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή ̟ροσυ̟ογράφει το 

ανακεφαλαιωτικό φύλλο µε τις τυχόν, διορθώσεις και τις αναφέρει στο συντασσόµενο ̟ρακτικό, ώστε να 

α̟οδεικνύεται αδιαφιλονίκητα ότι ̟ροϋ̟ήρχαν της ηµεροµηνίας α̟οσφράγισης.  

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου στο ̟εριεχόµενο της Προσφοράς χρησιµο̟οιούνται συντοµογραφίες (abbreviations), για τη 

δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υ̟οχρεωτικό για τον υ̟οψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε 

συνοδευτικό ̟ίνακα την ε̟εξήγησή τους. 

Όλα τα φύλλα των εγγράφων και στοιχείων της ̟ροσφοράς, συµ̟εριλαµβανοµένων των ̟ινάκων του 

εδεσµατολογίου και των εµ̟ορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.̟.), 

̟λην της οικονοµικής ̟ροσφοράς, θα φέρουν συνεχή αρίθµηση α̟ό το ̟ρώτο έως το τελευταίο.  Για 

ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η ̟ροσφορά θα ̟ρέ̟ει να συνοδεύεται α̟ό ευρετήριο, στο 

ο̟οίο θα αναγράφεται το ̟εριεχόµενο του κάθε εγγράφου, µε την αντίστοιχη αρίθµηση ̟ου φέρει κατά τα 

ανωτέρω (̟.χ. τεχνικές ̟ροδιαγραφές: φύλλα 33-55). 

Σε ̟ερί̟τωση συνυ̟οβολής µε την ̟ροσφορά, στοιχείων και ̟ληροφοριών εµ̟ιστευτικού χαρακτήρα, η 

γνωστο̟οίηση των ο̟οίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά τους, τότε ο 

̟ροσφέρων οφείλει να σηµειώνει έ̟' αυτών την ένδειξη «̟ληροφορίες εµ̟ιστευτικού χαρακτήρα».  Σε 

αντίθετη ̟ερί̟τωση θα δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των ̟ληροφοριών οι συνδιαγωνιζόµενοι. Η 

έννοια της ̟ληροφορίας εµ̟ιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνον την ̟ροστασία του α̟ορρήτου ̟ου 

καλύ̟τει τεχνικά ή εµ̟ορικά ζητήµατα της ε̟ιχείρησης του ενδιαφεροµένου. 

Με την υ̟οβολή της Προσφοράς θεωρείται βέβαιο, ότι ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος είναι α̟ολύτως ενήµερος α̟ό 

κάθε ̟λευρά των το̟ικών συνθηκών εκτέλεσης του έργου, των ̟ηγών ̟ροέλευσης των ̟άσης φύσης υλικών, 

̟ροϊόντων κλ̟. και ότι έχει µελετήσει όλα τα στοιχεία ̟ου ̟εριλαµβάνονται στο φάκελο ∆ιαγωνισµού.  

Αντι̟ροσφορά ή τρο̟ο̟οίηση της Προσφοράς ή ̟ρόταση ̟ου κατά την κρίση της αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής 

εξοµοιώνεται µε αντι̟ροσφορά είναι α̟αράδεκτη και δεν λαµβάνεται υ̟όψη. 

Μετά την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής των ̟ροσφορών δεν γίνεται α̟οδεκτή αλλά α̟ορρί̟τεται ως 

α̟αράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τρο̟ο̟οίηση ή α̟όκρουση όρου της ∆ιακήρυξης ή της Προσφοράς. 
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∆ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται α̟ό την αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή και λαµβάνονται υ̟όψη µόνο 

εκείνες ̟ου αναφέρονται στα σηµεία ̟ου ζητήθηκαν. Στην ̟ερί̟τωση αυτή η ̟αροχή διευκρινίσεων είναι 

υ̟οχρεωτική για τον υ̟οψήφιο Ανάδοχο και δεν θεωρείται αντι̟ροσφορά.  

Οι διευκρινίσεις των υ̟οψηφίων Αναδόχων ̟ρέ̟ει να δίνονται γρα̟τά, εφόσον ζητηθούν, σε χρόνο ̟ου θα 

ορίζει η αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή.  

 

Α.3.2.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ̟ου θα υ̟οβάλει ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος ̟ρέ̟ει να ̟εριέχει: 

1. Προτεινόµενο εδεσµατολόγιο. 

Ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος, µε βάσει τις ελάχιστες α̟αιτήσεις, ό̟ως αναγράφονται στο ΜΕΡΟΣ Β’ της 

̟αρούσας ∆ιακήρυξης, θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλει 

� Τις ̟ροτεινόµενες βελτιώσεις του ενδεικτικού ̟ίνακα εβδοµαδιαίου βασικού εδεσµατολογίου 

(ΜΕΡΟΣ Β’ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ), µε σαφή αναγραφή των ̟ροδιαγραφών ̟οιότητας 

των ̟ρώτων υλών ̟ου θα χρησιµο̟οιούνται (̟.χ. κατεψυγµένα ή νω̟ά) και της ̟οικιλίας στον 

τρό̟ο ̟αρασκευής των εδεσµάτων ̟ου ε̟αναλαµβάνονται στο εβδοµαδιαίο ̟ίνακα. 

� Τον αναλυτικό ̟ίνακα ̟λήρων γευµάτων (̟ρωί - µεσηµέρι – βράδυ) για τέσσερις (4)  εβδοµάδες 

και για όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας α̟ό Κυριακή έως Σάββατο.  Το ηµερήσιο εδεσµατολόγιο 

θα ̟ρέ̟ει α̟αραίτητα να είναι σύµφωνο µε τους κανόνες υγιεινής διατροφής. 

� Τον ̟ίνακα α̟οκλειστικών ̟ροµηθευτών των ̟ρώτων υλών και στοιχεία ̟οιότητας για τις 

διαδικασίες α̟οθήκευσης, ε̟εξεργασίας και ̟αρασκευής. 

� Τυχόν ε̟ι̟λέον ̟αροχές οι ο̟οίες θα συντελούσαν στη βελτίωση της σίτισης των φοιτητών, ό̟ως 

̟ροσφορά εναλλακτικού εδεσµατολογίου, ειδικό εδεσµατολόγιο νηστειών και διαίτης, κ.α. 

 

2. Μελέτη λειτουργίας των φοιτητικών εστιατορίων ανά Πανε̟ιστηµιακή µονάδα. 

Ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος, µε βάση τους όρους λειτουργίας των φοιτητικών εστιατορίων (ΜΕΡΟΣ Β’  

της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης), τον υ̟άρχοντα εξο̟λισµό, την ιδιαιτερότητα του κάθε κτιρίου, τις 

υ̟οχρεώσεις του Αναδόχου (ΜΕΡΟΣ Β’  της ̟αρούσας ∆ιακήρυξης), καθώς και κάθε άλλη 

̟ληροφορία ̟ου µ̟ορεί να ̟αρασχεθεί α̟ό την Κεντρική ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υ̟ηρεσιών και την 

Κεντρική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υ̟οθέσεων της Αναθέτουσας Αρχής, θα ̟ρέ̟ει να συντάξει και να 

υ̟οβάλλει ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ό̟ου θα γίνεται λε̟τοµερής ̟εριγραφή του τρό̟ου λειτουργίας 

των φοιτητικών εστιατορίων σε κάθε Πανε̟ιστηµιακή µονάδα στην ο̟οία αναφέρεται ο ̟αρών 

∆ιαγωνισµός. Στη µελέτη αυτή, εκτός των άλλων, είναι α̟αραίτητο να αναφέρονται: 

� Περιγραφή του εξο̟λισµού (σκευών, ε̟ί̟λων, κ.α.) ̟ου ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος θα ̟ροσκοµίσει 

στους χώρους σίτισης.  Πρότασή του για τον εξο̟λισµό των χώρων σίτισης.  Πιθανή ̟ρόταση για 

̟ροσθήκη στους χώρους σίτισης, εξο̟λισµού ̟ου θα συµβάλλει στην ̟αροχή καλύτερων 

υ̟ηρεσιών. 
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� Τη δυνατότητα α̟ασχόλησης κατάλληλου/ων τεχνίτη/ών για την ̟αρακολούθηση της 

λειτουργίας του εξο̟λισµού και των εγκαταστάσεων, ο/οι ο̟οίος/οι θα συνεργάζονται και θα 

ενηµερώνουν την Κεντρική ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υ̟ηρεσιών της Αναθέτουσας Αρχής. 

� Περιγραφή των µέτρων ̟ου θα λάβει ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος για την εξασφάλιση της ̟οιότητας 

των υ̟ηρεσιών ̟ου ̟ροτίθεται να ̟αράσχει. 

 

3. Στοιχεία τεκµηρίωσης τεχνικής ικανότητας του υ̟οψήφιου Αναδόχου. 

Ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλλει: 

� Τυχόν ε̟αγγελµατικούς τίτλους και τίτλους σ̟ουδών του ίδιου ή και των διευθυντικών 

στελεχών της ε̟ιχείρησής του ή εκείνων ̟ου θα αναλάβουν την ευθύνη εκτέλεσης της σύµβασης 

(̟ρωτότυ̟ους ή νοµίµως θεωρηµένους). 

� Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986, ό̟ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της 

υ̟ογραφής, για τον ετήσιο µέσο όρο του εργατοϋ̟αλληλικού ̟ροσω̟ικού κατά τα τρία 

τελευταία έτη, καθώς και τον αριθµό του ̟ροσω̟ικού ̟ου θα α̟ασχολήσει άνευ ε̟ικαλύψεως 

θέσεων. 

� Κατάλογο του τεχνικού ̟ροσω̟ικού ̟ου µ̟ορεί να διαθέτει, τους τυχόν τίτλους σ̟ουδών τους 

και τυχόν άλλα στοιχεία ̟ου να τεκµηριώνουν τα ̟ροσόντα και την εµ̟ειρία του ̟ροσω̟ικού 

αυτού, είτε ανήκουν άµεσα, είτε όχι στην ε̟ιχείρηση. 

 
O φάκελος της τεχνικής ̟ροσφοράς -µε ̟οινή α̟όρριψης της ̟ροσφοράς- δεν ̟ρέ̟ει να ̟εριέχει κανένα 

οικονοµικό στοιχείο.  

 

Α.3.2.2   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
 
Ο φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» τον ο̟οίο θα υ̟οβάλει ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος ̟ρέ̟ει να 

̟εριλαµβάνει 

4. συµ̟ληρωµένο και υ̟ογεγραµµένο τον ̟ίνακα  οικονοµικής ̟ροσφοράς (ΜΕΡΟΣ Γ’ της ∆ιακήρυξης) µε 

τη ̟ροσφερόµενη τιµή του σιτηρεσίου ανά σιτιζόµενο ανά ηµέρα. Τονίζεται ότι η ανώτερη τιµή του 

ηµερησίου σιτηρεσίου σύµφωνα µε την υ̟’ αριθµ. Φ.547452/Β3/07 κοινή α̟όφαση του Υ̟ουργείου 

Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων (ΦΕΚ 836 Β/30-05-07) έχει 

διαµορφωθεί στα 2,25€ (δύο ευρώ και είκοσι ̟έντε λε̟τών) ̟ρο Φ.Π.Α. 

5. Υ̟εύθυνη ∆ήλωση του ν. 1599/1986, ό̟ως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση του γνησίου της υ̟ογραφής, για 

το ότι η ̟ροσφορά του ισχύει και τον δεσµεύει για εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες α̟ό την ε̟οµένη ηµέρα 

της διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

 

Προσφορά ̟ου ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του ̟ροαναφεροµένου α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη. 
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Α.3.2.3   ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Οι Προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υ̟οψήφιους Αναδόχους για εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες α̟ό την 

ε̟όµενη ηµέρα της ∆ιενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Προσφορά ̟ου ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος 

α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη. Η ισχύς της Προσφοράς µ̟ορεί να ̟αραταθεί, εφόσον ζητηθεί α̟ό την 

Αναθέτουσα Αρχή ̟ριν α̟ό τη λήξη της, για διάστηµα ίσο των εκατόν ογδόντα (180) ηµερών. 

Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του ∆ιαγωνισµού στον Ανάδοχο µ̟ορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος 

της Προσφοράς, τον δεσµεύει όµως µόνο εφόσον αυτός το α̟οδεχτεί.  

Ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος δεν έχει δικαίωµα να α̟οσύρει την Προσφορά του ή µέρος της µετά την κατάθεσή 

της.  Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η Προσφορά ή µέρος της α̟οσυρθεί, ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος υ̟όκειται σε κυρώσεις 

και ειδικότερα: 

- έκ̟τωση και α̟ώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση  

- κατά̟τωση της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύ̟ωση ή δικαστική ενέργεια. 

 

Α.3.2.4 ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
 
Εναλλακτικές Προσφορές δε γίνονται δεκτές και α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες. Εάν υ̟οβληθούν τυχόν 

εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υ̟όψη. Ο υ̟οψήφιος Ανάδοχος, ο ο̟οίος θα υ̟οβάλλει τέτοιας 

φύσης ̟ροτάσεις, δεν δικαιούται σε καµία ̟ερί̟τωση να διαµαρτυρηθεί ή να ε̟ικαλεστεί λόγους ̟ροσφυγής 

κατά της α̟όρριψης των ̟ροτάσεων αυτών. 

Η ̟ροσφορά ̟ροαιρετικών ̟ροϊόντων ή υ̟ηρεσιών τα ο̟οία δεν είναι α̟αραίτητα για την ικανο̟οίηση των 

α̟αιτήσεων της ∆ιακήρυξης δεν α̟οκλείεται, θα διαχωρίζεται όµως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην 

Οικονοµική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι ̟ρόκειται ̟ερί ̟ροσφοράς ̟ροαιρετικών ̟ροϊόντων ή 

υ̟ηρεσιών. 

 

Α.3.2.5 ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ 
 
Οι τιµές των Προσφορών ̟ου αφορούν σε ο̟οιοδή̟οτε ̟ροσφερόµενο είδος ή υ̟ηρεσία θα εκφράζονται σε 

ευρώ και θα αναγράφονται ολογράφως και αριθµητικώς. Στις τιµές θα ̟εριλαµβάνονται οι τυχόν υ̟έρ τρίτων 

κρατήσεις, ως και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση, εκτός α̟ό τον ΦΠΑ.  Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιµών, ο 

υ̟οψήφιος Ανάδοχος θα καθορίζει το ̟οσό µε το ο̟οίο θα ε̟ιβαρύνει αθροιστικά τις τιµές αυτές µε τον ΦΠΑ. 

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται α̟ό την αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή.  

Η τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των ̟ροσφορών. 

Η αναγραφή της τιµής σε ευρώ, µ̟ορεί να γίνεται µε δύο ή και ̟ερισσότερα δεκαδικά ψηφία (άνευ ορίου), 

εφόσον χρησιµο̟οιείται σε ενδιάµεσους υ̟ολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλο̟οιείται σε δυο δεκαδικά 

ψηφία, ̟ρος τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του ̟έντε και ̟ρος τα κάτω εάν 

είναι µικρότερο του ̟έντε.  Σε ̟ερί̟τωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής 

τιµής, υ̟ερισχύει η τιµή ̟ου κρίνεται συµφερότερη για την Αναθέτουσα Αρχή.  Προσφορά ̟ου δε δίδει τιµή 
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σε ευρώ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη.  

Για την ανάλυση των τιµών της Προσφοράς τους οι υ̟οψήφιοι Ανάδοχοι είναι υ̟οχρεωµένοι να 

συµ̟ληρώσουν τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (σύµφωνα µε το υ̟όδειγµα). Οι τιµές των 

̟ροσφορών δεν υ̟όκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ζητηθεί 

̟αράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υ̟οψήφιοι Ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά τη γνωστο̟οίηση της 

συγκατάθεσής τους για την ̟αράταση αυτή, να υ̟οβάλλουν νέους ̟ίνακες τιµών ή να τους τρο̟ο̟οιήσουν. 

 

Α.4 ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Α.4.1 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Α.4.1.1 ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Η α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών γίνεται δηµόσια α̟ό την αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή την καταληκτική ηµεροµηνία 

και ώρα κατάθεσης των ̟ροσφορών στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής, στο Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου 

̟αρουσία των ̟ροσφερόντων ή των νοµίµως εξουσιοδοτηµένων εκ̟ροσώ̟ων τους. 

Οι ̟ροσφορές κατά την ̟αραλαβή τους α̟ό την αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή ̟ρωτοκολλούνται και σε κάθε φάκελο 

σηµειώνεται ο αριθµός ̟ρωτοκόλλου, η ηµεροµηνία και η ώρα καταχώρησης. 

Η αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή ̟ροβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών την ηµεροµηνία 

και ώρα ̟ου ορίζεται στην ̟αρούσα διακήρυξη. 

Η α̟οσφράγιση γίνεται µε την εξής διαδικασία:  

� α̟οσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος ̟ροσφοράς καθώς και ο φάκελος των δικαιολογητικών 

συµµετοχής, µονογράφονται δε και σφραγίζονται α̟ό το ̟αρα̟άνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά 

συµµετοχής ανά φύλλο.  

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου κατά το στάδιο της διαδικασίας (α̟οσφράγιση κυρίων φακέλων και φακέλων 

δικαιολογητικών συµµετοχής) α̟ορριφθεί κά̟οιος α̟ό τους συµµετέχοντες, τότε η Ε̟ιτρο̟ή 

συντάσσει σχετικό ̟ρακτικό και εισηγείται ανάλογα στο Πρυτανικό Συµβούλιο και η διαδικασία του 

ε̟όµενου σταδίου (α̟οσφράγιση/έλεγχος/αξιολόγηση τεχνικών ̟ροσφορών) ̟ραγµατο̟οιείται µετά 

την α̟όφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου σε µέρα και ώρα ̟ου θα οριστεί. 

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου όλοι οι συµµετέχοντες κρίνονται α̟οδεκτοί κατά το 1ο στάδιο τότε η Ε̟ιτρο̟ή 

δύναται να συνεχίσει την ίδια µέρα στο στάδιο της διαδικασίας α̟οσφράγισης/έλεγχος/αξιολόγησης 

τεχνικών ̟ροσφορών.  
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� α̟οσφραγίζεται ο  φάκελος της τεχνικής ̟ροσφοράς, µονογράφονται δε και σφραγίζονται α̟ό το 

̟αρα̟άνω όργανο όλα τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της τεχνικής ̟ροσφοράς ανά φύλλο.  

Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών ̟ροσφορών η Ε̟ιτρο̟ή συντάσσει σχετικό ̟ρακτικό και 

εισηγείται ανάλογα στο Πρυτανικό Συµβούλιο. 

 

Μετά την ̟αρα̟άνω διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού µαζί µε τους σφραγισµένους φακέλους 

̟ου ̟εριέχουν τα οικονοµικά στοιχεία των ̟ροσφορών, ̟αραδίδεται µε α̟όδειξη σε υ̟άλληλο της Υ̟ηρεσίας 

̟ου διενεργεί τον διαγωνισµό. Οι σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των ̟ροσφορών, µετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοι̟ών στοιχείων αυτών, ε̟αναφέρονται για όσες ̟ροσφορές κρίθηκαν 

α̟οδεκτές µε α̟όφαση του αρµοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, στο ̟αρα̟άνω αρµόδιο όργανο, 

για την α̟οσφράγισή τους κατά την ηµεροµηνία και ώρα ̟ου θα ορίσει η αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή και ακολουθεί 

σχετική ανακοίνωση τιµών κατά τα ανωτέρω. Όσες ̟ροσφορές δεν κρίθηκαν α̟οδεκτές δεν α̟οσφραγίζονται, 

αλλά ε̟ιστρέφονται. Όσοι δικαιούνται, σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω, να ̟αρευρίσκονται στη διαδικασία 

α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στον διαγωνισµό, καθώς ε̟ίσης και 

των τιµών ̟ου ̟ροσφέρθηκαν. 

 

Μετά την αξιολόγηση των ̟ροσφορών η Ε̟ιτρο̟ή συντάσσει σχετικό ̟ρακτικό και εισηγείται ανάλογα στο 

Πρυτανικό Συµβούλιο. Στην συνέχεια και µετά την έγκριση του ̟ρακτικού α̟ό το Π.Σ., η Ε̟ιτρο̟ή 

̟ροβαίνει στην α̟οσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών, αυτού στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η 

κατακύρωση, η ο̟οία ̟ραγµατο̟οιείται  την ηµεροµηνία και ώρα ̟ου ορίζει η Ε̟ιτρο̟ή.  Όσοι δικαιούνται, 

σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω, να ̟αρευρίσκονται στη διαδικασία α̟οσφράγισης του φακέλου των 

δικαιολογητικών, λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών ̟ου κατατέθηκαν. 

 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, ̟ροσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο ο̟οίος ̟αραδίδεται 

εµ̟ρόθεσµα στο αρµόδιο όργανο ̟αραλαβής και α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών. Μετά την α̟οσφράγιση 

των ̟ροσφορών, η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού ελέγχει την ορθότητα και την ̟ληρότητα των δικαιολογητικών ̟ου 

έχουν υ̟οβληθεί και καταγράφει τα α̟οτελέσµατα του ελέγχου σε Πρακτικό της. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου κατά τη 

διαδικασία του ελέγχου ̟ροκύψει η ανάγκη α̟όρριψης ̟ροσφοράς ̟ου δεν καλύ̟τουν τις α̟αιτούµενες α̟ό 

την ∆ιακήρυξη ̟ροϋ̟οθέσεις, η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού συντάσσει σχετικό ̟ρακτικό, στο ο̟οίο 

τεκµηριώνει τους λόγους της α̟όρριψης και το ο̟οίο, µαζί µε την α̟ορριφθείσα ̟ροσφορά, διαβιβάζει στην 

Υ̟ηρεσία ∆ιενέργειας για την έκδοση των α̟αιτούµενων α̟οφάσεων α̟όρριψης α̟ό το Πρυτανικό 

Συµβούλιο. 

 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού θα διαβιβάσει 

στην Υ̟ηρεσία ∆ιενέργειας το/ά ̟ρακτικό/ά της, για την έκδοση της σχετικής α̟όφασης έγκρισης της 

διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών α̟ό το Πρυτανικό Συµβούλιο. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινο̟οιεί τα 

α̟οτελέσµατα της α̟όφασής της στον ̟ροσφέροντα. 
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Α.4.1.2 ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
Η αξιολόγηση των φακέλων των τεχνικών ̟ροσφορών γίνεται µόνο για όσους ̟ροσφέροντες έγιναν 

α̟οδεκτοί στο διαγωνισµό βάσει των δικαιολογητικών συµµετοχής τους. Οι φάκελοι των τεχνικών και 

οικονοµικών ̟ροσφορών, για όσες ̟ροσφορές δεν κρίθηκαν α̟οδεκτές κατά το ̟ροηγούµενο στάδιο 

ε̟ιστρέφονται α̟ό την Υ̟ηρεσία ∆ιενέργειας στους Προσφέροντες. 

Για τις ανάγκες της τεχνικής αξιολόγησης, η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού θα ακολουθήσει την ̟αρακάτω 

̟εριγραφόµενη διαδικασία: 

 

α. Θα ελέγξει το ̟εριεχόµενο των τεχνικών ̟ροσφορών των υ̟οψηφίων ̟ου έγιναν α̟οδεκτοί στο 

διαγωνισµό βάσει των δικαιολογητικών, ̟ροκειµένου να δια̟ιστώσει εάν ικανο̟οιούν τους όρους της 

∆ιακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό ̟ρακτικό της, τυχόν ̟ροσφορές ̟ου χαρακτηρίζει 

α̟ορρι̟τέες, αναλύοντας, για κάθε µία α̟ό αυτές, τους ακριβείς λόγους α̟όρριψης.   

Εφόσον, σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας, υ̟άρχουν τέτοιες α̟ορρι̟τέες ̟ροσφορές, η Ε̟ιτρο̟ή 

∆ιαγωνισµού θα διαβιβάσει το ̟ρακτικό α̟όρριψης στην Υ̟ηρεσία ∆ιενέργειας, για την έκδοση των 

σχετικών α̟οφάσεων α̟όρριψης α̟ό το Πρυτανικό Συµβούλιο. 

 

β. Θα ̟ροχωρήσει στη βαθµολόγηση των τεχνικών όρων των α̟οδεκτών ̟ροσφορών, σύµφωνα µε τα 

κριτήρια και τις οδηγίες αξιολόγησης της ∆ιακήρυξης. 

 

γ.  Μετά την ολοκλήρωση της βαθµολόγησης, θα διαβιβάσει στην Υ̟ηρεσία ∆ιενέργειας το/α ̟ρακτικό/ά της, 

για την έκδοση της σχετικής α̟όφασης έγκρισης της διαδικασίας τεχνικής αξιολόγησης α̟ό το Πρυτανικό 

Συµβούλιο. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινο̟οιεί τα α̟οτελέσµατα της α̟όφασής της στους ̟ροσφέροντες, οι 

ο̟οίοι δεν έχουν α̟οκλειστεί στο ̟αρόν στάδιο. 

 

Η Βαθµολόγηση των τεχνικών ̟ροσφορών θα γίνει σύµφωνα µε τον ̟ίνακα κριτηρίων αξιολόγησης και 

συντελεστών, ό̟ως αυτοί ̟ροσδιορίζονται στη συνέχεια: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 

 

ΟΜΑ∆Α ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΑ∆ΑΣ  

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σi) 
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Α  

  

Ποιότητα υλικών : Θα αξιολογηθεί και θα βαθµολογηθεί 
ανάλογα η συµφωνία της ποιότητας των προσφεροµένων 
υλικών µε την προτεινόµενη ποιότητα των τεχνικών 
προδιαγραφών, καθώς και τυχόν προσφερόµενα υλικά µε 
πρόσθετα ποιοτικά στοιχεία    

  
  

30% 
  

  

Προσφερόµενο Εδεσµατολόγιο (σύνθεση) : Θα αξιολογηθεί και 
θα βαθµολογηθεί ανάλογα η συµφωνία του προσφερόµενου 
εδεσµατολογίου µε το προτεινόµενο ενδεικτικό εδεσµατολόγιο 
των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και τυχόν βελτιώσεις της 
σύνθεσης, πέραν της προτεινόµενης  

  
   

30% 
  

  

Πρόσθετες παροχές: Θα αξιολογηθούν και θα βαθµολογηθούν 
ανάλογα τυχόν πρόσθετες παροχές, όπως π.χ., ειδικό 
εδεσµατολόγιο διαίτης και νηστειών, ειδικό εδεσµατολόγιο 
ασθενών, αλλόθρησκων κ.λ.π.  

 
20% 

  

  ΣΥΝΟΛΟ Α ΟΜΑ∆ΑΣ  

   

80% 

  

 Β      

 

Εµπειρία σε υπηρεσίες µαζικής σίτισης: Θα αξιολογηθεί και θα 
βαθµολογηθεί ανάλογα η εµπειρία των ενδιαφεροµένων σε 
υπηρεσίες µαζικής σίτισης, τυχόν προηγούµενη συµβατική 
συµπεριφορά και συνεργασία, σύµφωνα µε τα στοιχεία που θα 
προσκοµιστούν 

  
10% 

  

  

Οργάνωση και Ποιότητα παρεχοµένων Υπηρεσιών: θα 
αξιολογηθεί και θα βαθµολογηθεί η µελέτη λειτουργίας των 
φοιτητικών εστιατορίων που θα προσκοµιστεί.  

 
10% 

  

  ΣΥΝΟΛΟ Β ΟΜΑ∆ΑΣ 

 

20% 

  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

  

  

100% 

 

Η βαθµολογία των ε̟ί µέρους στοιχείων των ̟ροσφορών είναι 100 για τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου καλύ̟τονται 

ακριβώς οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές. Η βαθµολογία αυτή αυξάνεται µέχρι 110 βαθµούς για τις ̟ερι̟τώσεις ̟ου 

υ̟ερκαλύ̟τονται οι τεχνικές ̟ροδιαγραφές.  

 

Η συνολική σταθµισµένη βαθµολογία της τεχνικής ̟ροσφοράς κάθε συµµετέχοντος διαµορφώνεται ως εξής:  

Η σταθµισµένη βαθµολογία (Βi) του κάθε κριτηρίου είναι το γινόµενο του ε̟ί µέρους συντελεστή βαρύτητας 

(σi) του κριτηρίου ε̟ί τη βαθµολογία του (βi). Η συνολική βαθµολογία της κάθε ̟ροσφοράς είναι το άθροισµα 

των σταθµισµένων βαθµολογιών όλων των κριτηρίων. 

 

Α.4.1.3 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Οι οικονοµικές ̟ροσφορές θα α̟οσφραγισθούν µετά την έκδοση της α̟όφασης έγκρισης της διαδικασίας 

τεχνικής αξιολόγησης α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή. 

Η ηµεροµηνία ο τό̟ος και η ώρα ̟ου θα α̟οσφραγισθούν οι οικονοµικές ̟ροσφορές θα γνωστο̟οιηθεί, µε 

σχετική ανακοίνωση της Ε̟ιτρο̟ής, ̟ου θα σταλεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή έγγραφο  στους 

Προσφέροντες των ο̟οίων οι ̟ροσφορές κρίθηκαν α̟οδεκτές και βαθµολογήθηκαν τεχνικά, δύο (2) 
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εργάσιµες ηµέρες ̟ριν την ηµεροµηνία της α̟οσφράγισης. 

Η α̟οσφράγιση των οικονοµικών ̟ροσφορών θα ̟ραγµατο̟οιηθεί στο χώρο διενέργειας, την ηµεροµηνία 

και ώρα ̟ου θα ορίζεται στη σχετική ανακοίνωση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιαγωνισµού, ενώ̟ιον των τυχόν 

̟αρισταµένων εκ̟ροσώ̟ων των υ̟οψηφίων αναδόχων. 

Για τις ανάγκες της οικονοµικής αξιολόγησης, η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού θα ακολουθήσει την ̟αρακάτω 

̟εριγραφόµενη διαδικασία: 

α. Θα ελέγξει το ̟εριεχόµενο των οικονοµικών ̟ροσφορών ̟ροκειµένου να δια̟ιστώσει τον βαθµό στον 

ο̟οίο αντα̟οκρίνονται στις α̟αιτήσεις της ∆ιακήρυξης και θα καταχωρήσει, σε σχετικό ̟ρακτικό της, 

τυχόν ̟ροσφορές ̟ου χαρακτηρίζει α̟ορρι̟τέες, αναλύοντας, για κάθε µία α̟ό αυτές, τους ακριβείς 

λόγους α̟όρριψης. Εφ’ όσον, σ’ αυτό το στάδιο της διαδικασίας, υ̟άρχουν τέτοιες, α̟ορρι̟τέες 

̟ροσφορές, η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού θα διαβιβάσει το ̟ρακτικό α̟όρριψης στην Υ̟ηρεσία ∆ιενέργειας, 

για την έκδοση των σχετικών α̟οφάσεων α̟όρριψης α̟ό το Πρυτανικό Συµβούλιο. 

β. Θα ̟ροχωρήσει στην συγκριτική κατάταξη των οικονοµικών ̟ροσφορών, σύµφωνα µε τις οδηγίες 

αξιολόγησης της ∆ιακήρυξης. 

 

 

Η κατάταξη των ̟ροσφορών για την τελική ε̟ιλογή της ̟λέον συµφέρουσας ̟ροσφοράς θα ̟ραγµατο̟οιηθεί 

µε βάση τον ακόλουθο τύ̟ο : 

          Προσφερόµενη τιµή σιτηρεσίου χωρίς Φ.Π.Α. 

Λ = ------------------------------------------------------------------- 

     Σταθµισµένη Βαθµολογία 

 

Για τη διαµόρφωση της συγκριτικής τιµής θα ληφθεί υ̟όψη η Τιµή ̟ροσφοράς µε κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ. 

Ε̟ικρατέστερη είναι η ̟ροσφορά µε το µικρότερο λόγο Λ. 

Μετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής αξιολόγησης, η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνισµού θα κατατάξει τις ̟ροσφορές σε 

Συγκριτικό Πίνακα. Η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού θα διαβιβάσει στην Υ̟ηρεσία ∆ιενέργειας το/α 

̟ρακτικό/ά της, για την έκδοση της σχετικής α̟όφασης έγκρισης της τελικής αξιολόγησης και ανάδειξης του 

̟ροµηθευτή ο ο̟οίος ̟ροσέφερε την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό τεχνοοικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά, α̟ό το 

Πρυτανικό Συµβούλιο. Η Αναθέτουσα Αρχή κοινο̟οιεί τα α̟οτελέσµατα της α̟όφασής της στους 

̟ροσφέροντες, οι ο̟οίοι δεν έχουν α̟οκλειστεί στο ̟αρόν στάδιο. 

 

Στη συνέχεια, η Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού ̟ροσκαλεί µε έγγραφό της τον ̟ροµηθευτή, ο ο̟οίος 

̟ροσφέρει την ̟λέον συµφέρουσα ̟ροσφορά, να ̟ροσκοµίσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ̟ου  

̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο Α.2.3 του ̟αρόντος.  

Η ηµεροµηνία ο τό̟ος και η ώρα ̟ου θα α̟οσφραγισθούν τα δικαιολογητικά αυτά θα γνωστο̟οιηθεί, µε 

σχετική ανακοίνωση της Ε̟ιτρο̟ής, ̟ου θα σταλεί µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή έγγραφο στους 
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Προσφέροντες των ο̟οίων οι ̟ροσφορές κρίθηκαν συνολικά α̟οδεκτές, δύο (2) εργάσιµες ηµέρες ̟ριν την 

ηµεροµηνία της α̟οσφράγισης. 

 Όταν ο ̟ροµηθευτής ο ο̟οίος ̟ροσφέρει την ̟λέον συµφέρουσα α̟ό τεχνοοικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά δεν 

̟ροσκοµίζει, ένα ή ̟ερισσότερα α̟ό τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά ̟ου ̟ροβλέ̟ονται στο άρθρο Α.2.3 

του ̟αρόντος, η κατακύρωση γίνεται στον ̟ροµηθευτή ̟ου ̟ροσφέρει την αµέσως ε̟όµενη ̟λέον 

συµφέρουσα α̟ό τεχνοοικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά. Η διαδικασία ̟ου ακολουθείται είναι ό̟ως 

̟εριγράφεται ανωτέρω. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου και αυτός δεν ̟ροσκοµίζει ένα ή ̟ερισσότερα α̟ό τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά τα ο̟οία α̟αιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον ̟ροµηθευτή µε την 

αµέσως ε̟όµενη ̟λέον συµφέρουσα α̟ό τεχνοοικονοµική ά̟οψη ̟ροσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας 

α̟ό τους ̟ροµηθευτές δεν ̟ροσκοµίζει, σύµφωνα µε τους όρους και τις ̟ροϋ̟οθέσεις των ανωτέρω 

διατάξεων, ένα ή ̟ερισσότερα α̟ό τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα ο̟οία α̟αιτούνται α̟ό αυτές, ο 

διαγωνισµός µαταιώνεται. 

Στις ̟ερι̟τώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υ̟οβάλλει ψευδή ή ανακριβή υ̟εύθυνη δήλωση του άρθρου Α.2.2 

της ̟αρούσας ή ο υ̟όχρεος ̟ρος τούτο ̟ροσφέρων δεν ̟ροσκοµίσει εγκαίρως και ̟ροσηκόντως κατά το 

στάδιο της κατακύρωσης ένα η ̟ερισσότερα α̟ό τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου Α.2.3, 

κατα̟ί̟τει υ̟έρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του ̟ροσωρινού αναδόχου.  

 
 

Α.4.2   ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

� Όταν ̟ρόκειται για διαγωνισµό µε ̟ροϋ̟ολογισµό ανώτερο του ενός 

εκατοµµυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) ̟ρο ΦΠΑ, η Αναθέτουσα Αρχή, σύµφωνα µε την 

̟αράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, ελέγχει, ε̟ί ̟οινή α̟αραδέκτου της 

υ̟οψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συµµετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά 

τα αναφερόµενα στην ̟ερ. α' της ̟αραγράφου 4 του άρθρου 4 του ίδιου νόµου, 

ό̟ως συµ̟ληρώθηκε µε την ̟αράγραφο 4 του άρθρου 4 του ν. 3414/2005. 

� Προσφορές ̟ου ̟αρουσιάζουν, κατά την κρίση της Ε̟ιτρο̟ής, α̟οκλίσεις α̟ό τους όρους και τις 

̟ροδιαγραφές της διακήρυξης α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες.  

� Α̟οκλίσεις α̟ό τους όρους της διακήρυξης ή α̟ό σηµεία των τεχνικών ̟ροδιαγραφών ̟ου 

χαρακτηρίζονται α̟ό την ̟αρούσα ως α̟αράβατοι όροι είναι ο̟ωσδή̟οτε ουσιώδεις και 

συνε̟άγονται την α̟όρριψη των ̟ροσφορών. 

� Προσφορά ̟ου ορίζει µικρότερο α̟ό το ζητούµενο χρόνο ισχύος α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη. 

� Προσφορά ̟ου είναι αόριστη και ανε̟ίδεκτη εκτίµησης ή είναι υ̟ό αίρεση, α̟ορρί̟τεται ως 

α̟αράδεκτη.  

� Οι α̟αντήσεις σε όλα τα ερωτήµατα της διακήρυξης ̟ρέ̟ει να είναι σαφείς. ∆εν ε̟ιτρέ̟ονται ασαφείς 

α̟αντήσεις της µορφής “ελήφθη υ̟όψη” ή γενικόλογες α̟αντήσεις χωρίς τεχνική κλ̟ τεκµηρίωση. 

Παρα̟οµ̟ές σε τεχνικά έντυ̟α ή εκδόσεις των κατασκευαστικών οίκων ε̟ιτρέ̟ονται εφόσον 

̟ροσαρτώνται στην ̟ροσφορά και εφόσον δίνεται ο συγκεκριµένος αριθµός ̟αραγράφου και 



 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 37 

σελίδας. Κατά την κρίση της Ε̟ιτρο̟ής, ̟ροσφορά µε γενικές και ασαφείς α̟αντήσεις θα α̟οκλείεται 

α̟ό ̟εραιτέρω αξιολόγηση  

� Προσφορά στην ο̟οία δια̟ιστωθεί α̟όκλιση µεταξύ των στοιχείων της τεχνικής και οικονοµικής 

̟ροσφοράς, α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη.  

� Εφόσον α̟ό την ̟ροσφορά δεν ̟ροκύ̟τει µε σαφήνεια η ̟ροσφερόµενη τιµή, η ̟ροσφορά 

α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη. 

� Ε̟ίσης α̟ορρί̟τεται η Προσφορά ̟ου το συνολικό της τίµηµα υ̟ερβαίνει τον ̟ροϋ̟ολογισµό του 

Έργου. 

� Η Αναθέτουσα αρχή ε̟ιφυλάσσεται του δικαιώµατος να α̟ορρίψει ανεξάρτητα α̟ό το στάδιο ̟ου 

βρίσκεται ο διαγωνισµός, ̟ροσφορά διαγωνιζοµένου ο ο̟οίος α̟οδεικνύεται αναξιό̟ιστος. 

 

Α.4.3  ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
Σύµφωνα µε το ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α’ 173) άρθρο 4 ̟αράγραφος 6, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της 

κείµενης νοµοθεσίας ̟ου ̟ροβλέ̟ουν την άσκηση διοικητικών ̟ροσφυγών (ενστάσεων) κατά εκτελεστών 

̟ράξεων ή ̟αραλείψεων.  Κατά συνέ̟εια στον ̟αρόντα διαγωνισµό και µε την υ̟ογραφή της σύµβασης δεν 

είναι δυνατή α̟ό τους ενδιαφερόµενους η άσκηση ενστάσεων κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π∆ 

118/2007. 

Προδικαστική ̟ροσφυγή υ̟οβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή και α̟οτελεί όρο του ̟αραδεκτού για την 

άσκηση ασφαλιστικών µέτρων ενώ̟ιον του αρµόδιου δικαστικού σχηµατισµού, χωρίς την άσκηση της ο̟οίας 

η αίτηση των ασφαλιστικών µέτρων κρίνεται α̟αράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή υ̟οχρεούται να α̟αντήσει 

αιτιολογηµένα εντός δεκα̟έντε (15) ηµερών α̟ό την άσκηση της ̟ροσφυγής. Εάν ̟αρέλθει ά̟ρακτη η 

̟αρα̟άνω δεκα̟ενθήµερη ̟ροθεσµία, τεκµαίρεται η α̟όρριψη της ̟ροσφυγής. Ο ενδιαφερόµενος εντός δέκα 

(10) ηµερών α̟ό την ρητή ή σιω̟ηρή α̟όρριψη της ̟ροσφυγής, µ̟ορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών 

µέτρων για τους ίδιους λόγους µε αυτούς της ̟ροσφυγής ενώ̟ιον του αρµόδιου δικαστηρίου. 

Οι ̟ροθεσµίες για την άσκηση της ̟ροσφυγής και της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων καθώς και η άσκηση 

αυτών, κωλύουν τη σύναψη Σύµβασης. 

Κατά τα λοι̟ά ισχύουν τα αναφερόµενα στον Ν.3886/2010, σύµφωνα µε τον ο̟οίο ε̟ιτρέ̟εται η άσκηση 

̟ροδικαστικής ̟ροσφυγής κατά το άρθρο 4 ̟αράγραφος 1 αυτού σε κάθε στάδιο του διαγωνισµού µέχρι την 

α̟όφαση κατακύρωσης. 

 
 

Α.4.4   ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
Α̟ό την ανακοίνωση του α̟οτελέσµατος του διαγωνισµού στον Ανάδοχο, η Σύµβαση θεωρείται ότι έχει 

συναφθεί το δε έγγραφο (Σύµβαση) ̟ου ακολουθεί έχει µόνον α̟οδεικτικό χαρακτήρα. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή να ε̟αναλάβει τον ∆ιαγωνισµό σε κάθε στάδιο της 

διαδικασίας, ιδίως: 

(i)  για ̟αράτυ̟η διεξαγωγή, εφόσον α̟ό την ̟αρατυ̟ία ε̟ηρεάζεται το α̟οτέλεσµα της διαδικασίας,  

(ii)  εάν το α̟οτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανο̟οιητικό,  

(iii)  εάν ο ανταγωνισµός υ̟ήρξε ανε̟αρκής ή εάν υ̟άρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των 

∆ιαγωνιζοµένων ̟ρος α̟οφυγή ̟ραγµατικού ανταγωνισµού,  

(iv)  εάν υ̟ήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε το υ̟ό ανάθεση Έργο.  

Σε ̟ερί̟τωση µαταίωσης του ∆ιαγωνισµού, οι υ̟οψήφιοι Ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωµα α̟οζηµίωσης για 

ο̟οιοδή̟οτε λόγο. 

 

Α.5 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Α.5.1 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
 
1. Μεταξύ του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου και του/ων Αναδόχου/ων θα υ̟ογραφεί σύµβαση. 

2. Τυχόν υ̟οβολή σχεδίων σύµβασης α̟ό τους υ̟οψηφίους µαζί µε τις ̟ροσφορές τους, δε δηµιουργεί 

καµία δέσµευση για το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου. 

3. Η σύµβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους ̟ου ̟εριλαµβάνονται στη 

διακήρυξη και την ̟ροσφορά του Αναδόχου, θα διέ̟εται α̟ό το ελληνικό δίκαιο και δεν µ̟ορεί να 

̟εριέχει όρους αντίθετους ̟ρος το ̟εριεχόµενο της ̟αρούσας. Το κείµενο της σύµβασης θα κατισχύει των 

̟αραρτηµάτων της εκτός ̟ροφανών ή ̟ασίδηλων ̟αραδροµών. Για θέµατα, ̟ου δε θα ρυθµίζονται ρητώς 

α̟ό τη σύµβαση και τα ̟αραρτήµατα αυτής ή σε ̟ερί̟τωση ̟ου ανακύψουν αντικρουόµενοι - 

αντιφατικοί όροι και διατάξεις αυτής, θα λαµβάνονται υ̟όψη κατά σειρά η τεχνική ̟ροσφορά του 

Αναδόχου, η οικονοµική του ̟ροσφορά και η ̟αρούσα διακήρυξη, εφαρµοζόµενων ε̟ίσης 

συµ̟ληρωµατικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα. 

4. Η Σύµβαση είναι δυνατόν να τρο̟ο̟οιηθεί µε την σύµφωνη γνώµη Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου. 

5. Οι ε̟ιχειρήσεις ̟ου συνά̟τουν δηµόσιες συµβάσεις υ̟άγονται στα οριζόµενα στην υ̟ 

αριθµ. 20977/23-8-2007 Κ.Υ.Α των Υ̟ουργών Ανά̟τυξης και Ε̟ικρατείας «∆ικαιολογητικά για την 

τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005».  Οι εν λόγω ε̟ιχειρήσεις ̟ροσκοµίζουν ̟ριν την υ̟ογραφή της 

σύµβασης στην αναθέτουσα αρχή υ̟εύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86, ό̟ως ισχύει, ότι δεν έχει 

εκδοθεί καταδικαστική α̟όφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3310/2005 ό̟ως αντικαταστάθηκε µε 

το άρθρο 3 του ν. 3414/2005. 

6. Ο Ανάδοχος στον ο̟οίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισµός υ̟οχρεούται να ̟ροσέλθει µέσα σε δέκα (10) 

ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για υ̟ογραφή της σχετικής σύµβασης 

̟ροσκοµίζοντας εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, το ύψος της ο̟οίας αντιστοιχεί σε 
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̟οσοστό 10% του συνολικού συµβατικού τιµήµατος, µη συµ̟εριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Μετά α̟ό 

αίτηση του αναδόχου και σχετική α̟όφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου είναι δυνατή η µερική 

α̟οδέσµευση του αναλογούντος ̟οσού της εγγυητικής στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους.  

7. Τα έννοµα α̟οτελέσµατα της ανακοίνωσης αυτής ε̟έρχονται εφόσον δεν α̟οβεί αρνητικός ο 

̟ροσυµβατικός έλεγχος νοµιµότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε το ν. 3060/2002, στο ο̟οίο 

θα διαβιβαστεί υ̟ηρεσιακά ο σχετικός φάκελος του διαγωνισµού καθώς και η α̟όφαση του Ε.Σ.Ρ.  Η 

α̟όφαση του Ε.Σ.Ρ. του ν. 3310/2005 και του ν. 3414/2005 θα εκδοθεί µε µέριµνα του Αναδόχου.  Η 

υ̟ογραφή της σύµβασης θα ̟ραγµατο̟οιηθεί µετά την ̟αραλαβή α̟ό την Υ̟ηρεσία της Πράξης του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε την ο̟οία τούτο θα α̟οφανθεί ότι δεν κωλύεται η υ̟ογραφή της, και εφόσον 

δεν ασκηθούν ε̟ιτυχώς ασφαλιστικά µέτρα. (ν. 3886/2010). 

8. Η ανωτέρω εγγύηση εκδίδεται και θα ̟ρέ̟ει δε να είναι συµ̟ληρωµένη σύµφωνα µε το υ̟όδειγµα ΕΕ2 

του ΜΕΡΟΥΣ  Γ’, της ̟αρούσας διακήρυξης. 

9. Η εγγύηση συµµετοχής ̟ου αφορά στον Ανάδοχο στον ο̟οίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η σύµβαση, 

ε̟ιστρέφεται µετά την κατάθεση της ̟ροβλε̟όµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε ̟έντε (5) 

ηµέρες α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις συµµετοχής των λοι̟ών υ̟οψηφίων Αναδόχων 

̟ου έλαβαν µέρος στο διαγωνισµό ε̟ιστρέφονται µέσα σε ̟έντε (5) ηµέρες α̟ό την ηµεροµηνία 

ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης, µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι δεν έχουν ασκηθεί ένδικα / 

ενδικοφανή µέσα α̟ό τον υ̟οψήφιο Ανάδοχο ̟ου α̟οκλείστηκε. 

10. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης ε̟ιστρέφονται µετά την οριστική ̟οσοτική και ̟οιοτική 

̟αραλαβή του έργου, ύστερα α̟ό την εκκαθάριση των τυχόν α̟αιτήσεων α̟ό τους δύο συµβαλλόµενους. 

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η υλο̟οίηση του έργου γίνεται, σύµφωνα µε την σύµβαση, τµηµατικά, οι εγγυήσεις 

α̟οδεσµεύονται σταδιακά, κατά ̟οσόν ̟ου αναλογεί στην αξία του µέρους του έργου ̟ου ολοκληρώθηκε 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην αντίστοιχη σύµβαση. 

11. Αν ̟εράσει η ̟ροθεσµία των, υ̟ό την ̟αράγραφο 5 ανωτέρω, 10 ηµερών χωρίς ο Ανάδοχος να έχει 

̟αρουσιαστεί για να υ̟ογράψει τη σύµβαση, ή ̟ροσέλθει αλλά δεν καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης 

σύµβασης, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκ̟τωτος και κατα̟ί̟τει υ̟έρ της 

Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συµµετοχής, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια.  

Σε αυτή την ̟ερί̟τωση, η Αναθέτουσα Αρχή α̟οφασίζει την ανάθεση της σύµβασης στον ε̟όµενο στη 

σειρά κατάταξης διαγωνιζόµενο, ακολουθώντας τη διαδικασία ̟ου υ̟αγορεύουν οι διατάξεις του Π.∆. 

118/2007. Η α̟όφαση αυτή λαµβάνεται εις βάρος του εκ̟τώτου και θα αφορά κάθε µέτρο για την 

α̟οκατάσταση κάθε ζηµιάς της Αναθέτουσας Αρχής.  

12. Κατά τα λοι̟ά ισχύουν τα αναφερόµενα στο Π.∆. 118/2007. 

 

Α.5.2 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 
H  αµοιβή θα καταβάλλεται ανά δεκα̟ενθήµερο, και θα ̟ραγµατο̟οιείται εντός του ε̟οµένου µήνα, για το 
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̟ροηγούµενο δεκα̟ενθήµερο ̟αροχής της υ̟ηρεσίας, ύστερα α̟ό βεβαίωση της αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής του 

Πανε̟ιστηµίου, για την καλή εκτέλεση του σχετικού έργου (σίτισης) α̟ό τον ανάδοχο, κατά το λήξαν 

δεκα̟ενθήµερο. Η έκδοση του τιµολογίου θα γίνεται για κάθε ̟ανε̟ιστηµιακή µονάδα ξεχωριστά. Το ̟οσό 

του τιµολογίου θα είναι ίσο µε τον µέγιστο αριθµό σιτηρεσίων ανά ̟ανε̟ιστηµιακή µονάδα ό̟ως αυτοί 

αναγράφονται στην ενότητα Α.1.4 ε̟ί της ̟ροσφερόµενης τιµής σιτηρεσίου ̟ολλα̟λασιασµένο ε̟ί των 

αναλογούντων ηµερών σίτισης. Σε κάθε ̟ερί̟τωση η έκδοση του τιµολογίου θα ̟ραγµατο̟οιείται σε 

συνεννόηση µε το Τµήµα Περιουσίας και Προµηθειών. 

H ̟ληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µε Χρηµατικό Ένταλµα, το ο̟οίο θα εκδίδεται στο όνοµα του αναδόχου, 

µε βάση το τιµολόγιό του και ύστερα α̟ό  θεώρηση (του Εντάλµατος) α̟ό την αρµόδια Υ̟ηρεσία του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου (µε την ̟ροϋ̟όθεση ̟άντοτε της ύ̟αρξης ̟ιστώσεων ̟ου ̟αρέχονται α̟ό το ΥΠΕΠΘ 

για σίτιση των φοιτητών) 

H δα̟άνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋ̟ολογισµό του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου, Κωδικός Αριθµός Εξόδων 2631. 

Ως ̟ρος τα δικαιολογητικά ̟ληρωµής και λοι̟ά στοιχεία  ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 35 του 

Π.∆.118/2007 και την υ̟ αριθµ. 2024709/601/0026/8-4-1998 α̟όφαση του Υ̟ουργείου Οικονοµίας & 

Οικονοµικών. 

Σηµειώνεται ότι η καθαρή αξία των ̟αραστατικών υ̟όκειται σε ̟αρακράτηση φόρου εισοδήµατος βάσει του 

Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α’151) ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει.  

 

Α.5.3 ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 
 
Το χρονοδιάγραµµα υλο̟οίησης καθώς και η διαδικασία εκτέλεσης του έργου θα γίνει σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στα αντίστοιχα µέρη της ̟αρούσας διακήρυξης. 

1. Για τις ανάγκες της ̟αρακολούθησης και ε̟ο̟τείας της υλο̟οίησης του έργου θα συσταθούν α̟ό την 

Αναθέτουσα Αρχή Ε̟ιτρο̟ές ̟αρακολούθησης και ε̟ο̟τείας για κάθε Πανε̟ιστηµιακή Μονάδα. 

2. Ο̟οιεσδή̟οτε αλλαγές του χρονοδιαγράµµατος θα ̟ρέ̟ει να γίνονται µε την σύµφωνη γνώµη 

Αναθέτουσας Αρχής και Αναδόχου.  

3. Η Αναθέτουσα Αρχή α̟αλλάσσεται α̟ό κάθε ευθύνη και υ̟οχρέωση α̟ό τυχόν ατύχηµα ή α̟ό κάθε 

άλλη αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υ̟οχρέωση καταβολής 

α̟οζηµίωσης για υ̟ερωριακή α̟ασχόληση ή ο̟οιαδή̟οτε άλλη αµοιβή στο ̟ροσω̟ικό του αναδόχου ή 

τρίτων. 

4. Ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για την καταστροφή ή φθορά του εξο̟λισµού ̟ου θα του ̟αραδοθεί µέχρι 

την ολοκλήρωση του έργου. 

5. Εάν οι Ε̟ιτρο̟ές Παρακολούθησης και Ε̟ο̟τείας του έργου δια̟ιστώσουν α̟οκλίσεις στους όρους της 

σύµβασης ή ̟ρόθεση ̟αρα̟λάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε εισηγούνται στην αρµόδια αρχή την 

έναρξη των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκ̟τωτου. 

 

Α.5.4 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
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Σε κάθε ̟ερί̟τωση ̟ου ο Ανάδοχος δεν τηρεί τις συµβατικές του υ̟οχρεώσεις η αρµόδια ε̟ιτρο̟ή θα 

εισηγείται στο διοικητικό της όργανο, την ε̟ιβολή χρηµατικών και διοικητικών ̟ροστίµων.  Σε διάστηµα ενός 

µήνα το αρµόδιο διοικούν όργανο της Αναθέτουσας Αρχής υ̟οχρεούται να ε̟ικυρώσει ή να α̟ορρίψει το 

̟ρόστιµο ή την ̟οινή.  Σε ̟ερί̟τωση ε̟ιβολής τριών ̟ροστίµων η σύµβαση θα καταγγέλλεται αυτόµατα.  Το 

ίδιο ισχύει σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ανάδοχος ε̟ι̟ληχθεί ή τιµωρηθεί α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή µε ο̟οιαδή̟οτε 

̟οινή για ̟ερισσότερες α̟ό έξι φορές. 

 

α.  Κατά τον έλεγχο της ̟οσότητας του βάρους ο̟οιασδή̟οτε µερίδας, ε̟ιτρέ̟εται να δια̟ιστωθεί α̟όκλιση 

µέχρι 10% α̟ό τα όρια ̟ου ορίζονται στη διακήρυξη. ∆εν ε̟ιτρέ̟εται όµως να δια̟ιστωθεί αρνητική 

α̟όκλιση βάρους σε σύνολο δειγµατοληψίας ̟έντε µερίδων. Εάν δια̟ιστωθεί α̟όκλιση α̟ό τις 

̟ροδιαγραφές ε̟ιβάλλεται χρηµατική ̟οινή δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €).  Ε̟ίσης, σε ̟ερί̟τωση µη 

τήρησης του ̟ροβλε̟όµενου α̟ό την ̟ροσφορά αριθµού των εναλλακτικών, θα ε̟ιβάλλεται αντίστοιχη µε 

την ̟αρα̟άνω, αναφερόµενη χρηµατική ̟οινή. 

β.  Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δια̟ιστωθεί α̟ό τον εργαστηριακό έλεγχο ότι δεν τηρούνται οι ̟οιοτικές ̟ροδιαγραφές, 

σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και της ̟ροσφοράς του αναδόχου, οι ̟οινές θα είναι ̟εντα̟λάσιες 

α̟ό αυτές ̟ου αφορούν στον έλεγχο των ̟οσοτήτων. 

γ.  Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το α̟ασχολούµενο ̟ροσω̟ικό, αριθµητικά δεν θα είναι ακριβώς αυτό ̟ου ̟ροτείνεται 

στην ̟ροσφορά, η ̟οινή θα είναι ό̟ως στην ̟αρα̟άνω β ̟ερί̟τωση. 

δ.  Εάν σε ε̟όµενο έλεγχο δια̟ιστωθεί ̟αρόµοια ̟αράβαση η χρηµατική ̟οινή δι̟λασιάζεται. 

ε.  Εάν κά̟οια α̟ό τις ̟αρα̟άνω ̟αραβάσεις ε̟αναληφθεί, κατό̟ιν α̟οφάσεως της Συγκλήτου ή του 

Πρυτανικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος, κινείται η διαδικασία έκ̟τωσης του αναδόχου και η κατά̟τωση της 

εγγυητικής ε̟ιστολής καλής εκτέλεσης υ̟έρ της Αναθέτουσας Αρχής. 

στ.  Οι ̟αρα̟άνω χρηµατικές ̟οινές ε̟ιβάλλονται µε α̟όφαση της Συγκλήτου ή του Πρυτανικού 

Συµβουλίου και η ̟αρακράτηση των αντίστοιχων ̟οσών θα γίνεται α̟ό το αµέσως ε̟όµενο χρηµατικό 

ένταλµα ̟ληρωµής του Αναδόχου. 

ζ.  Για κάθε άλλη α̟όκλιση α̟ό τους όρους της σύµβασης και της ̟ροσφοράς, καθώς και για ̟ερι̟τώσεις µη 

τήρησης των υ̟οχρεώσεων ̟ρος τους εργαζοµένους, το Πρυτανικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να ε̟ιβάλλει 

χρηµατική ̟οινή ανάλογη αυτών ̟ου αναφέρονται ανωτέρω. Σε ̟ερί̟τωση υ̟οτρο̟ής ισχύουν τα 

αναφερόµενα στα στοιχεία γ και δ του άρθρου αυτού. 

η. Σε ̟ερί̟τωση αθετήσεως των όρων της σύµβασης ή σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο Ανάδοχος δεν αντα̟οκρίνεται 

α̟όλυτα στις υ̟οχρεώσεις ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τους όρους της διακήρυξης και της σύµβασης ̟ου θα 

υ̟ογραφεί ή δεν συµµορφώνεται ̟ρος τις υ̟οδείξεις του αρµοδίου διοικούντος οργάνου του Πανε̟ιστηµίου 

Αιγαίου, µε εισήγηση της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής και των άλλων υ̟ηρεσιών (Αγορανοµία, Υγειονοµικό κ.λ.̟.) 

για την εύρυθµη και άψογη λειτουργία του εστιατορίου, το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου, διατηρεί το δικαίωµα να 

λύσει µονοµερώς τη σύµβαση και να κηρύξει έκ̟τωτο τον ανάδοχο, ο ο̟οίος ̟έρα α̟ό τις άλλες συνέ̟ειες 

̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τη σχετική νοµοθεσία και τη διακήρυξη, βαρύνεται και µε κατά̟τωση ̟οινικής ρήτρας 

̟οσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) η ο̟οία θα εισ̟ραχθεί µε την διαδικασία εισ̟ράξεως δηµοσίων 

εσόδων. 

 

Σε ̟ερί̟τωση Ένωσης / Κοινο̟ραξίας οι ως ανωτέρω ̟οινικές ρήτρες και οι τυχόν τόκοι ε̟ιβάλλονται 

αναλογικά σε όλα τα µέλη της Ένωσης / Κοινο̟ραξίας.  
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Α.5.5 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

1.  Μετά την κατακύρωση των α̟οτελεσµάτων του διαγωνισµού, ο Ανάδοχος θα υ̟οβάλει αναλυτικό 

̟ρόγραµµα ενεργειών για την υλο̟οίηση του έργου στην Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης του έργου ̟ροκύ̟τουν αλλαγές στο χρονοδιάγραµµα, τότε οι αλλαγές αυτές θα υ̟οβάλλονται 

ως εισηγήσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, η ο̟οία και θα τις εγκρίνει κατά ̟ερί̟τωση ή θα τις α̟ορρί̟τει. 

2.  Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να συνεργάζεται στενά µε την 

Αναθέτουσα Αρχή, υ̟οχρεούται δε να λαµβάνει υ̟όψη του ο̟οιεσδή̟οτε ̟αρατηρήσεις της σχετικά µε 

την εκτέλεση του έργου. 

3.  Ο Ανάδοχος θα είναι ̟λήρως και α̟οκλειστικά µόνος υ̟εύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νοµοθεσίας ως ̟ρος το α̟ασχολούµενο α̟ό αυτόν ̟ροσω̟ικό για την εκτέλεση των υ̟οχρεώσεων της 

σύµβασης. Σε ̟ερί̟τωση ο̟οιασδή̟οτε ̟αράβασης ή ζηµίας ̟ου ̟ροκληθεί σε τρίτους υ̟οχρεούται µόνος 

αυτός ̟ρος α̟οκατάστασή της. 

4.  Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να συµµορφώνεται α̟ολύτως µε τα ε̟ιβαλλόµενα α̟ό τα Άρθρα 138 και 182 της 

∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας ̟ερί α̟ασχόλησης ή εκµετάλλευσης ανηλίκων κάτω των 15 ετών. 

5.  Α̟αγορεύεται η εκχώρηση α̟ό τον Ανάδοχο του Έργου σε ο̟οιονδή̟οτε τρίτο, των υ̟οχρεώσεων και 

δικαιωµάτων ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τη σύµβαση ̟ου θα συναφθεί µεταξύ αυτού και της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Α.5.6 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 
 
Ο Ανάδοχος µετά την ανάθεση του έργου δεν έχει δικαίωµα, χωρίς ̟ροηγούµενη έγγραφη έγκριση της 

Αναθέτουσας Αρχής, να αναθέσει ο̟οιοδή̟οτε µέρος ή το σύνολο του έργου υ̟εργολαβικά σε τρίτο, τον 

ο̟οίο δεν είχε συµ̟εριλάβει στην ̟ροσφορά του. 

Σε ̟ερί̟τωση α̟οδεδειγµένης διακο̟ής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υ̟εργολάβο/ους, ο Ανάδοχος 

υ̟οχρεούται σε άµεση γνωστο̟οίηση της διακο̟ής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή και άµεση αντικατάσταση 

µε νέο υ̟εργολάβο µε ̟ροσόντα αντίστοιχα του α̟ελθόντος, µετά α̟ό τη σύµφωνη γνώµη της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Σε κάθε ̟ερί̟τωση, την ̟λήρη ευθύνη για την υλο̟οίηση του έργου, φέρει α̟οκλειστικά ο Ανάδοχος. 

 

 

Α.5.7 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης αλλά και µετά την λήξη ή λύση αυτής, ο Ανάδοχος θα αναλάβει την 

υ̟οχρέωση να τηρήσει εµ̟ιστευτικές και να µη γνωστο̟οιήσει σε ο̟οιοδή̟οτε τρίτο, ο̟οιαδή̟οτε έγγραφα ή 

̟ληροφορίες ̟ου θα ̟εριέλθουν σε γνώση του κατά την εκ̟λήρωση των συµβατικών υ̟οχρεώσεων του. 
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Ε̟ίσης θα αναλάβει την υ̟οχρέωση να µην γνωστο̟οιήσει ο̟οιοδή̟οτε έγγραφο ή ̟ληροφορία ̟ου 

σχετίζεται µε το Έργο ̟ου θα εκτελέσει χωρίς την ̟ροηγούµενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ειδικότερα:  

Όλα τα ̟ληροφοριακά στοιχεία (γρα̟τά και ̟ροφορικά) ̟ου θα ̟εριέλθουν στην αντίληψη του Αναδόχου 

κατά την υλο̟οίηση του έργου αυτού θεωρούνται εµ̟ιστευτικά και δεν ε̟ιτρέ̟εται να γνωστο̟οιηθούν ή 

δηµοσιο̟οιηθούν. Ο Ανάδοχος οφείλει να κρατά µυστική κάθε ̟ληροφορία ̟ου ̟εριέρχεται στην αντίληψή 

του κατά την εκτέλεση του ̟αρόντος έργου και δεν α̟οκαλύ̟τει τέτοιες ̟ληροφορίες σε τρίτα ̟ρόσω̟α, ενώ ο 

Ανάδοχος ε̟ιβάλλει την υ̟οχρέωση αυτή στους υ̟εργολάβους του και στους µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο 

συνδεόµενους µε αυτόν για την εκτέλεση του ̟αρόντος έργου. 

Ο Ανάδοχος δύναται να α̟οκαλύ̟τει εµ̟ιστευτικές ̟ληροφορίες σε όσους υ̟αλλήλους ασχολούνται άµεσα 

µε την εκτέλεση του ̟αρόντος έργου και διασφαλίζει ότι οι υ̟άλληλοι αυτοί είναι σε ̟λήρη γνώση και 

συµφωνούν µε τις υ̟οχρεώσεις εµ̟ιστευτικότητας και εχεµύθειας. Ο Ανάδοχος µεταφέρει αυτές τις 

υ̟οχρεώσεις του και στους υ̟εργολάβους του και στους µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο συνδεόµενους µε αυτόν για 

την εκτέλεση του ̟αρόντος έργου. 

Σε κάθε ̟ερί̟τωση α̟αγορεύεται η χρήση ή εκµετάλλευση των ̟ληροφοριών οι ο̟οίες θα ̟εριέλθουν σε 

γνώση του Αναδόχου καθ’ οιονδή̟οτε τρό̟ο, στα ̟λαίσια εκτέλεσης του ̟αρόντος έργου, οι ο̟οίες είναι 

εµ̟ιστευτικές για σκο̟ούς διαφορετικούς α̟ό την εκτέλεση του έργου αυτού. Ως εµ̟ιστευτικές ̟ληροφορίες 

και στοιχεία νοούνται όσα δεν είναι γνωστά σε τρίτους, ακόµα και αν δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοια. 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υ̟οχρέωση να διασφαλίζει τη διαφύλαξη όλων των ̟ληροφοριακών στοιχείων 

στους κοινούς χώρους συνεργασίας και στους ανθρώ̟ους ̟ου ασχολούνται µε το έργο, α̟οκλειόµενης της 

διαφυγής, διαρροής ή µεταφοράς σε άλλα άτοµα, χώρους ή εταιρείες. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να 

ενηµερώνει την Αναθέτουσα Αρχή για τα µέτρα ̟ου ̟αίρνει ̟ρος την κατεύθυνση αυτή. 

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου υ̟άρξει διαρροή ̟ληροφοριών, η ο̟οία α̟οδεδειγµένα οφείλεται στον Ανάδοχο, η 

Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να κάνει χρήση των διατάξεων «̟ερί ̟νευµατικής ιδιοκτησίας» και 

να αξιώσει ̟ληρωµή και α̟οζηµίωση για όλες τις άµεσες και έµµεσες, θετικές ή και α̟οθετικές ζηµίες ̟ου θα 

έχει κατά ̟ερί̟τωση υ̟οστεί καθώς ε̟ίσης και να ̟ροβεί στη λύση της Σύµβασης µε υ̟αιτιότητα του 

Αναδόχου, κηρύσσοντας τον έκ̟τωτο.  

 

Α.5.8 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκ̟λήρωση των συµβατικών τους υ̟οχρεώσεων, στο µέτρο 

̟ου η αδυναµία εκ̟λήρωσης οφείλεται σε ̟εριστατικά ανωτέρας βίας. 

Η α̟όδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν ̟ου την ε̟ικαλείται. 

Ως ̟ερι̟τώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι ̟αρακάτω:  

(1) Γενική ή µερική α̟εργία, ̟ου συνε̟άγεται τη διακο̟ή των εργασιών του καταστήµατος ή του 

εργοστασίου του ̟ροµηθευτή. 

(2) Γενική ή µερική ̟υρκαγιά στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του ̟ροµηθευτή. 
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(3) Πληµµύρα. 

(4) Σεισµός.  

(5) Πόλεµος.  

Ο Ανάδοχος, ε̟ικαλούµενος υ̟αγωγή της αδυναµίας εκ̟λήρωσης υ̟οχρεώσεών του σε γεγονός ̟ου εµ̟ί̟τει 

στην ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο, οφείλει να γνωστο̟οιήσει και ε̟ικαλεσθεί ̟ρος την Αναθέτουσα Αρχή τους 

σχετικούς λόγους και ̟εριστατικά εντός α̟οσβεστικής ̟ροθεσµίας είκοσι (20) ηµερών α̟ό τότε ̟ου 

συνέβησαν, ̟ροσκοµίζοντας τα α̟αραίτητα α̟οδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υ̟οχρεούται να 

α̟αντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών α̟ό λήψεως του σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου, διαφορετικά µε την 

̟άροδο ά̟ρακτης της ̟ροθεσµίας τεκµαίρεται η α̟οδοχή του αιτήµατος. 

 

Α.5.9 ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 
 
Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα ̟ροσ̟αθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, ̟ου 

τυχόν θα ̟ροκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης ̟ου θα υ̟ογραφεί.  

Ε̟ί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται α̟ό τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα δικαστήρια της 

Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι ̟άντοτε το Ελληνικό.  

∆εν α̟οκλείεται, ωστόσο, για ορισµένες ̟ερι̟τώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να ̟ροβλεφθεί στη 

σύµβαση ̟ροσφυγή των συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύµφωνα ̟άντα µε την 

ελληνική νοµοθεσία και µε όσα µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν ε̟έλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα 

για την ε̟ίλυση της διαφοράς ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην ̟ροηγούµενη 

̟αράγραφο. 

 

Α.5.10  ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υ̟οκατασταθεί α̟ό τρίτο φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο εν’ όλω ή εν µέρει στα 

δικαιώµατα ή υ̟οχρεώσεις του ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τη Σύµβαση ̟ου θα συνυ̟ογραφεί µε το Πανε̟ιστήµιο 

Αιγαίου, ούτε του ε̟ιτρέ̟εται η εκχώρηση µέρους ή όλης της υ̟ογραφείσας Σύµβασης σε ο̟οιονδή̟οτε τρίτο. 

 

Α.5.11  ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
 
Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό ̟ου α̟οκτάται, 

συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται α̟ό τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, είναι εµ̟ιστευτικά και 

ανήκουν στην α̟όλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της 

Σύµβασης, ̟αραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος µ̟ορεί να κρατά 

αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν ε̟ιτρέ̟εται να τα χρησιµο̟οιεί για σκο̟ούς άλλους 

α̟ό της Σύµβασης, χωρίς την ̟ροηγούµενη γρα̟τή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοι̟ά 
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ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 ̟ερί ̟νευµατικής ιδιοκτησίας. 

Σε ̟ερί̟τωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής α̟ό τρίτο για ο̟οιοδή̟οτε 

θέµα σχετικά µε ̟νευµατικά δικαιώµατα ε̟ί της υλο̟οιηθείσας σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να 

ειδο̟οιήσει αµέσως και γρα̟τά µε όλες τις α̟αραίτητες ̟ληροφορίες τον Ανάδοχο, ο ο̟οίος υ̟οχρεούται να 

αµυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε 

̟ερί̟τωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα ο̟οία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα 

Αρχή εξ αυτού του λόγου, συµ̟εριλαµβανοµένης και κάθε δικαστικής δα̟άνης ή αµοιβής δικηγόρων, 

αφετέρου υ̟οχρεούται να α̟οζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή α̟οθετική ζηµία ̟ου θα 

υ̟οστεί α̟ό ενδεχόµενη α̟οδοχή της ̟αρα̟άνω αγωγής ή του ένδικου µέσου.  

 
 

  

Α.6 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  
 

1. Το κείµενο της διακήρυξης είναι ισχυρότερο α̟ό κάθε άλλο κείµενο σχετικό µε τον διαγωνισµό εκτός 

α̟ό ̟ροφανή σφάλµατα και ̟αραδροµές. 

2. Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ Α’/64) και  Π.∆. 

118/2007 (ΦΕΚ Α/150). 

3. Ο ανάδοχος αναφορικά µε την σύµβαση υ̟άγεται στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων Μυτιλήνης. 

4. Η ̟αρούσα διακήρυξη θα δηµοσιευτεί στην ε̟ίσηµη εφηµερίδα των Ευρω̟αϊκών Κοινοτήτων, στην 

Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, σε δύο Οικονοµικές εφηµερίδες, σε τρεις ηµερήσιες και µία εβδοµαδιαία 

το̟ική.  

 

 

  Καθ. Ιωάννης Κάλλας 

  

 

 

Αντι̟ρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανά̟τυξης 

Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου 
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ΜΕΡΟΣ Β΄: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ  
 

Β.1 ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ 
 
1.  Η σίτιση ̟αρέχεται στους χώρους σίτισης όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας (ε̟τά ηµέρες) και για όλη τη 

διάρκεια του ακαδηµαϊκού έτους (α̟ό 1η Σε̟τεµβρίου τρέχοντος έτους έως και την 30η Ιουνίου του ε̟όµενου 

έτους), ενώ θα διακό̟τεται κατά τις ηµέρες των διακο̟ών Χριστουγέννων και Πάσχα (14+14 ηµέρες, α̟ό την 

24 ∆εκεµβρίου έως και την 6η Ιανουαρίου και α̟ό την Μεγάλη ∆ευτέρα έως και την Κυριακή του Θωµά) και 

κατά τους θερινούς µήνες α̟ό 1/7 έως 31/8 κάθε έτους. Σε ̟ερί̟τωση ̟αράτασης της εξεταστικής του εαρινού 

εξαµήνου, ̟αρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστηµα η σίτιση των φοιτητών. Η έναρξη και λήξη της 

̟εριόδου λειτουργίας των φοιτητικών εστιατόριων µ̟ορεί να µετατίθεται µε α̟όφαση της Συγκλήτου ή του 

Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου. Η α̟όφαση αυτή ανακοινώνεται στον ανάδοχο 

δεκα̟έντε (15) ηµέρες ̟ριν την ηµέρα έναρξης ή λήξης του ακαδηµαϊκού έτους. Σε ̟ερί̟τωση αναστολής των 

µαθηµάτων ή διακο̟ής της λειτουργίας του Πανε̟ιστηµίου λόγω ανωτέρας βίας,  η Αναθέτουσα Αρχή 

γνωστο̟οιεί το γεγονός στον Ανάδοχο εντός τριών (3) ηµερών. 

2.  Οι ώρες λειτουργίας των φοιτητικών εστιατορίων θα είναι καθηµερινά α̟ό 12.00 µεσηµβρινή έως 16.00 

(ώρες σερβιρίσµατος α̟ό 12.00 έως 15.30) και α̟ό 19.00 έως 21.30 (ώρες σερβιρίσµατος α̟ό 19.00 έως 21.00). Το 

̟ρωινό θα σερβίρεται καθηµερινά α̟ό τις 08.00 έως 09.30.  Οι ώρες αυτές είναι δυνατόν µετά α̟ό έγκριση του 

Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου, να τρο̟ο̟οιούνται, αν κατά την εφαρµογή 

δια̟ιστωθεί ότι δεν εξυ̟ηρετούνται οι φοιτητές. 

3.  Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να σιτίζει τους φοιτητές των Τµηµάτων του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου στη 

Μυτιλήνη Λέσβου, στη Μύρινα Λήµνου, στη Ρόδο, στη Χίο, στο Καρλόβασι Σάµου και στην Ερµού̟ολη 

Σύρου σε χώρους ̟ου θα του ̟αραχωρηθούν α̟ό το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου.   

4.  Η σίτιση των φοιτητών θα γίνεται όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας στους χώρους εστίασης µε το σύστηµα της 

αυτοεξυ̟ηρέτησης (self – service) και µε ενιαίο εδεσµατολόγιο (menu) για ̟ρωινό, γεύµα και δεί̟νο καθώς 

και τυχόν βελτιώσεις και ε̟ι̟λέον ̟αροχές ̟ου θα ̟ροσφέρει ο Ανάδοχος στην ̟ροσφορά του. 

5.  O ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟αρέχει ηµερήσια σίτιση και στους µη δικαιούµενους δωρεάν σίτισης φοιτητές 

(̟ρο̟τυχιακούς, µετα̟τυχιακούς), καθώς και στο ̟ροσω̟ικό (διδακτικό, διοικητικό) του Πανε̟ιστηµίου, 

στην τιµή των τρία (3) ευρώ συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ανά σιτηρέσιο.  

6.  Α̟αγορεύεται αυστηρά η σίτιση φοιτητών άλλων Ιδρυµάτων, καθώς και ατόµων ̟ου δεν ανήκουν στο 

Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου.  

7.  Για το σερβίρισµα θα χρησιµο̟οιούνται δίσκοι µε ̟ιάτα, τους ο̟οίους θα ̟αίρνουν οι ίδιοι οι φοιτητές, 

αφού οι δικαιούχοι σίτισης ̟εράσουν ̟ρώτα α̟ό τον έλεγχο, ε̟ιδεικνύοντας την κάρτα σίτισης, ̟ου θα 

ελέγχονται και θα καταχωρούνται σε ηλεκτρονικό υ̟ολογιστή. 

8.  Για τον ̟αρα̟άνω σκο̟ό ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να διαθέτει ηλεκτρονικό υ̟ολογιστή. 

9.  Το γεύµα και το δεί̟νο θα α̟οτελούνται α̟ό διαφορετικά φαγητά. Τυχόν αλλαγές στο εδεσµατολόγιο του 

αναδόχου, λόγω έλλειψης ενός ̟ροϊόντος  στην αγορά, µ̟ορούν να γίνουν µετά α̟ό έγκριση της Υ̟ηρεσίας, 
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µε την ̟ροϋ̟όθεση ότι το νέο εδεσµατολόγιο θα είναι  ισάξιο.  

10.  Tα φαγητά θα ̟ρέ̟ει να είναι ̟άντοτε ζεστά και το σερβίρισµα τους να είναι άψογο. Tα µαγειρεµένα 

φαγητά ̟ου δεν καταναλώθηκαν, δεν µ̟ορούν να χρησιµο̟οιηθούν την ε̟όµενη φορά (βράδυ ή το ε̟όµενο 

µεσηµέρι), ̟αρά µόνον ως ε̟ι̟λέον έδεσµα των ̟ροβλε̟οµένων α̟ό το εδεσµατολόγιο της ηµέρας 

εδεσµάτων.  

11.  Η ε̟ιλογή ανάµιξης κυρίως ̟ιάτου και γαρνιτούρας γίνεται α̟ό τον σιτιζόµενο.  

12.  Tο βάρος των µερίδων των ̟αρασκευαζόµενων φαγητών, η αναλογία των  χρησιµο̟οιουµένων  υλικών 

και γενικά  των εδεσµάτων, καθώς και η ̟οιότητα θα είναι τουλάχιστον σύµφωνα µε όσα ορίζονται σχετικά 

α̟ό τις ισχύουσες Aγορανοµικές διατάξεις εκτός και αν ορίζονται διαφορετικά στο µέρος «Β2 Τεχνικές 

Προδιαγραφές» της ̟αρούσης 

13.  H ε̟ο̟τεία της λειτουργίας του εστιατορίου και ειδικότερα  ο έλεγχος της γνησιότητας και ̟οιότητας των 

χρησιµο̟οιουµένων υλικών, της ̟οσότητας και του βάρους των χορηγουµένων µερίδων φαγητού, καθώς και 

ο έλεγχος της καθαριότητας του χώρου σίτισης διενεργείται α̟ό Ε̟ιτρο̟ή ̟ου ορίζεται α̟ό το Πρυτανικό 

Συµβούλιο, σε ηµεροµηνίες ̟ου θα καθορίζει η διοίκηση του Πανε̟ιστηµίου ή η Ε̟ιτρο̟ή και είναι 

ανεξάρτητος του ελέγχου ̟ου ενεργείται α̟ό τις καθ’ ύλην Αρµόδιες Κρατικές Υ̟ηρεσίες (Αγορανοµία, 

Υγειονοµική Υ̟ηρεσία Υ̟ουργείου ή Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λ.̟.). H Ε̟ιτρο̟ή Παρακολούθησης και 

Ε̟ο̟τείας α̟οτελείται α̟ό υ̟αλλήλους του Πανε̟ιστηµίου, µέλη ∆.E.Π. και α̟ό φοιτητές. H συγκρότηση της 

Ε̟ιτρο̟ής αυτής γίνεται µε α̟όφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου. 

14.  Tα ανωτέρω όργανα ̟αρακολουθούν την τήρηση όλων των όρων της σύµβασης α̟ό τον ανάδοχο, τα δε 

̟ορίσµατά τους θα τα υ̟οβάλλουν στο Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανε̟ιστηµίου για ενηµέρωση και λήψη 

σχετικών α̟οφάσεων. 

15. H δειγµατοληψία για την άσκηση χηµικού ή άλλου ελέγχου των χρησιµο̟οιουµένων υλικών και των 

̟αρασκευασµάτων, η διαδικασία της χηµικής ανάλυσης κ.λ.̟. ρυθµίζονται α̟ό την ισχύουσα νοµοθεσία. 

16.  Η ά̟οψη των σιτιζοµένων για την ̟οιότητα, ̟οσότητα, το σερβίρισµα και γενικά την εξυ̟ηρέτησή τους 

α̟ό τον ανάδοχο, α̟οτελεί βασικό κριτήριο καλής λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιατορίων. Για το λόγο 

αυτό θα υ̟άρχουν σε εµφανή σηµεία του εστιατορίου ειδικά κουτιά ό̟ου οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να 

διατυ̟ώνουν σε έντυ̟α τις α̟όψεις τους καθώς και ̟ροτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των Φ.Ε. Στο 

άνοιγµα και τον έλεγχο των ̟αρα̟άνω κουτιών, θα ̟αρευρίσκεται και ο ανάδοχος ή εκ̟ρόσω̟ός του. 

 

 

Β.2 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 
Α. Ενδεικτικός ̟ίνακας εδεσµατολογίου 

1. Τα δεκατέσσερα εβδοµαδιαία γεύµατα θα ̟ρέ̟ει να έχουν ενδεικτικά τουλάχιστον την ̟ιο κάτω 

βασική σύνθεση, την ο̟οία ο ανάδοχος µ̟ορεί να βελτιώσει τόσο ̟οσοτικά όσο και ̟οιοτικά ως ̟ρος 

την σύνθεση τους: 

2. Πρώτο Πιάτο (µία ε̟ιλογή) 

3. Κύριο Πιάτο µεσηµεριανό(δύο ε̟ιλογές) και βραδινό (µία ε̟ιλογή) 

(2) ∆ΥΟ  Γεύµατα µε φρέσκο κιµά και σαλάτα ε̟οχής 
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(2) ∆ΥΟ   Γεύµατα µε λαδερά ή ζυµαρικά, τυρί φέτα Α’ ̟οιότητας και σαλάτα ε̟οχής 

(3) ΤΡΙΑ  Γεύµατα µε κοτό̟ουλο, τυρί φέτα Α’ ̟οιότητας και σαλάτα ε̟οχής 

(3) ΤΡΙΑ  Γεύµατα µε κρέας και σαλάτα ε̟οχής 

(2) ∆ΥΟ   Γεύµατα µε ψάρι και σαλάτα ε̟οχής 

(2) ∆ΥΟ   Γεύµατα µε όσ̟ρια ή οµελέτα, τυρί φέτα και σαλάτα ε̟οχής 

 Φρέσκα Φρούτα ή γλυκό. 

4. Σε κάθε γεύµα ̟ου ̟εριλαµβάνει φρέσκο κιµά, κοτό̟ουλο, κρέας, ψάρι και οµελέτα θα ̟ροσφέρονται 

φρέσκα φρούτα ενώ σε στα γεύµατα ̟ου ̟εριλαµβάνουν λαδερά, ζυµαρικά και όσ̟ρια θα 

̟ροσφέρεται γλυκό. 

5. Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται κατά την αρχή κάθε εβδοµάδας να αναρτά σε εµφανές σηµείο του χώρου 

εστίασης το εδεσµατολόγιο της εβδοµάδας και να το υ̟οβάλλει στην Κεντρική ∆ιεύθυνση και στα 

Περιφερειακά Γραφεία Σ̟ουδών και Φοιτητικής Μέριµνας του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου. 

6. Για την ̟αρασκευή των φαγητών ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να χρησιµο̟οιεί υλικά αρίστης ̟οιότητας. 

Ειδικότερα: 

Τα κρέατα θα είναι όλα νω̟ά και αρίστης ̟οιότητας. Α̟αγορεύεται ο ανάδοχος να µεταφέρει στο εστιατόριο 

α̟ό την αγορά έτοιµο κιµά για την ̟αρασκευή φαγητών. Ο κιµάς θα ̟αρασκευάζεται α̟ό καθαρό µυϊκό 

κρέας (νω̟ό αρίστης ̟οιότητας), το ο̟οίο κρέας ̟ρέ̟ει να κόβει µε ευθύνη του στην κουζίνα του εστιατορίου 

σε κιµά, σε ώρα ̟ροκαθορισµένη για να είναι δυνατός ο έλεγχος σε συνεννόηση µε την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή 

σίτισης. 

Ιδιαίτερα οι κεφτέδες δεν θα ̟εριέχουν ψωµί σε αναλογία µεγαλύτερη του 18%  υ̟ολογιζόµενου ε̟ί ξηράς 

ουσίας, το δε ψήσιµο θα είναι ̟λήρες 

Τα ψάρια θα είναι όλων των κατηγοριών Α’ ̟οιότητας.  

Τα λαχανικά θα είναι ε̟ίσης αρίστης ̟οιότητας. Α̟αγορεύεται η χρησιµο̟οίηση κονσερβο̟οιηµένων 

λαχανικών ή άλλων εδεσµάτων και υλικών (̟.χ. λουκάνικα , ντολµάδες, κ.λ.̟). 

Τα ̟ροσφερόµενα φρούτα θα είναι νω̟ά αρίστης ̟οιότητας και σε ̟ερί̟τωση έλλειψης νω̟ών, ε̟ιτρέ̟εται η 

̟ροσφορά  κονσερβο̟οιηµένων φρούτων ως ε̟ιδόρ̟ιο µε συχνότητα όχι µεγαλύτερη των 2 ανά 14 ηµέρες. Στον 

κατάλογο µε το εδεσµατολόγιο ηµέρας του εστιατορίου θα αναγράφεται µε σαφήνεια αν είδος φαγητού είναι 

κατεψυγµένο. 

Τα βούτυρα και τα ελαιόλαδα θα είναι αρίστης και γνωστής ̟οιότητας. Ειδικότερα, θα χρησιµο̟οιούνται και 

έ̟ειτα α̟ό έγκριση της ε̟ιτρο̟ής:  

Ελαιόλαδο για σαλάτα 0-1 βαθµών οξύτητα 

Ελαιόλαδο για φαγητά 0-1,5 βαθµών οξύτητα 

Λάδι για τηγανητά οξύτητας 0-1,5 βαθµών ή σ̟ορέλαιο (εκτός φοινικέλαιου). 

Μαγειρικά λί̟η αναγνωρισµένης βιοµηχανίας. 

Βούτυρο γάλακτος για την ̟αρασκευή ορισµένων γλυκισµάτων. 

Tο ψωµί θα είναι ηµέρας τύ̟ου 70%. 

Για την ̟αρασκευή ζυµαρικών, ̟ρέ̟ει να χρησιµο̟οιείται το µαγειρικό λί̟ος σε ̟οσοστό 50% και βούτυρο 

γάλακτος σε ̟οσοστό 50%. 

Tυριά, χορταρικά φρέσκα και λοι̟ά υλικά A΄ ̟οιότητας. 
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Tα γεύµατα θα ̟αρέχονται δύο φορές την ηµέρα και θα είναι διαφορετικό το µεσηµεριανό φαγητό α̟ό το 

βραδινό. Το menu µε κοτό̟ουλο ή κρέας δεν θα  ε̟αναλαµβάνεται την ίδια ηµέρα (µεσηµέρι – βράδυ) ούτε 

στα γεύµατα της ε̟όµενης µέρας. Τυχόν αλλαγές στο εδεσµατολόγιο του αναδόχου, λόγω έλλειψης ενός 

̟ροϊόντος στην αγορά µ̟ορούν να γίνουν µετά α̟ό αίτησή του στην Κεντρική ∆ιεύθυνση και τα 

Περιφερειακά Γραφεία Σ̟ουδών και Φοιτητικής Μέριµνας και έγκριση α̟ό το Πρυτανικό Συµβούλιο του 

Πανε̟ιστηµίου ή εξουσιοδοτηµένο α̟ό αυτό ̟ρόσω̟ο, λόγω του ε̟είγοντος. 

Το  ̟ρωινό θα ̟εριλαµβάνει ροφήµατα (καφέ, τσάι, γάλα κτλ), χυµούς φρούτων και φαγητό (ψωµί, 

βούτυρο, µαρµελάδες διαφόρων ειδών, µέλι, διάφορα κρουασάν κτλ) και φρούτα. Αναλυτική ̟εριγραφή 

του ̟ροτεινόµενου ̟ρωινού θα δίνεται στην τεχνική ̟ροσφορά.  

 

Β. Ανάλυση γευµάτων 

ΠΡΩΤΟ ΠΙΑΤΟ 

Σύµφωνα µε τις ̟ροτάσεις του ̟ροσφέροντος 

ΚΥΡΙΟ ΠΙΑΤΟ 

Λαδερά  ιµάµ, γεµιστά, φασολάκια, µ̟ριάµ,  
αρακάς, µελιτζάνες κλ̟ 

Όσ̟ρια  φασόλια, φακές, ρεβίθια, φάβα κλ̟ 

Πουλερικά  κοτό̟ουλο  

Ζυµαρικά  
µακαρόνια, ̟ένες, ταλιατέλες, 
τορτελίνια κλ̟ µε διάφορες σάλτσες, 
τυρί, κιµά 

Κιµάς  
µουσακάς, ̟αστίτσιο, µ̟ιφτέκι, 
̟α̟ουτσάκια, κεφτέδες, 
σουτζουκάκια κλ̟ 

Κρέας  Μοσχάρι (νω̟ό χωρίς κόκαλο) – αρνί 
– χοιρινό  (νω̟ό χωρίς κόκαλο) 

Ψάρια νω̟ά ή κατεψυγµένα – 
Θαλασσινά  

̟έρκα, µαρίδα, φαγκρί κλ̟ - 
καλαµαράκια, χτα̟όδι, σου̟ιές κλ̟ 

ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΟ ΚΥΡΙΟΥ ΠΙΑΤΟΥ 

Α̟λές σαλάτες  

µαρούλι,  ντοµάτα, λάχανο, αγγούρι, 
̟ι̟εριές, ελιές, καλαµ̟όκι, ρύζι, 
ντάκος και ο̟οιοδή̟οτε άλλα υλικά 
µόνα τους ή µε α̟λή ανάµειξη 

Φέτα  
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ΦΡΟΥΤΑ 

Φρούτα Ε̟οχής  Πορτοκάλι, µήλο, ροδάκινο, αχλάδι, 
κλ̟ 

ΓΛΥΚΑ 

Γλυκό  
Κοµ̟όστα, κρέµα, ρυζόγαλο, 
γιαούρτι ̟ρόβειο, ̟άστες, τρούφες 
κλ̟ 

ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΕΣ 

Μ̟ορούν να χρησιµο̟οιούνται ως κύριο ̟ιάτο ΜΟΝΟ αν το ε̟ιλέξει ο 
σιτιζόµενος 

Ρύζι 

Μακαρόνια (όταν σερβίρονται µε κρέας) 

Πατάτες τηγανητές 

Πατάτες φούρνου ή βραστές 

Βραστά λαχανικά (καρότο, µ̟ρόκολο, κλ̟) 

Πουρές 

* Τα λουκάνικα και η ̟ίτσα δε θεωρούνται υ̟οκατάστατα των κατηγοριών «κρέας» και «κιµάς», 
λόγω µειωµένου κόστους σε σχέση µε τα ̟αρα̟άνω, και µ̟ορούν χρησιµο̟οιούνται σ̟οραδικά 
όταν υ̟άρχει αστοχία ̟ρόβλεψης της ζήτησης και όταν δεν γίνεται να υ̟οκατασταθούν µε 
αντίστοιχα γεύµατα των τριών ̟ρώτων κατηγοριών µε συχνότητα όχι µεγαλύτερη των 2 ανά 14 
ηµέρες. 
 

Γ. Βάρος µερίδων 

 
ΕΙ∆ΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 

1.Κρέας ψητό ή µαγειρευτό χωρίς κόκαλο, λουκάνικο 

2.Ντολµάδες χωρίς σάλτσα 

3.Κεφτέδες χωρίς σάλτσα 

4.Σουτζουκάκια χωρίς σάλτσα 

5.Μακαρόνια µε κιµά 

6.Μ̟ιφτέκι (10% µέγιστο λί̟ος) 

7.Ψάρια διάφορα είδη 

8.Κοτό̟ουλο 

9.Γαλο̟ούλα στήθος φέτα 

10.Πατάτες γιαχνί ή φούρνου, φασολάκια φρέσκα, µελιτζάνες, 
κολοκυθο̟ατάτες και άλλα λαχανικά 

11.Όσ̟ρια φούρνου 

12.Όσ̟ρια σού̟α (φασολάδα, φακές) 

13.Αγκινάρες – Μ̟άµιες 

14.Αρακάς Βουτύρου 

15.Τηγανιτές Πατάτες ή Κολοκυθάκια 

16.Μακαρόνια χωρίς σάλτσα 

17.Ρύζι χωρίς σάλτσα 

Σύµφωνα µε τους 
κανονισµούς της 

αγορανοµίας 
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18.Πουρές 

19.Σκορδαλιά 

20.Σαλάτα µαρούλι, λάχανο 

21.Σαλάτα ντοµάτα, αγγούρι ή συνδυασµός 

22.Ταραµοσαλάτα, ρώσικη τζατζίκι κ.λ̟. 

23.Χωριάτικη (µε φέτα τουλάχιστον 50 γρ.) 

24.Βραστά σαλατικά ή χόρτα (σε ατµό) 

25.Παστίτσιο, µουσακάς 

26.Τυρό̟ιτες ή σ̟ανακό̟ιτες 

27.Γεµιστά µε σάλτσα (ντοµάτες, ̟ι̟εριές, κολοκύθια) 

28.Σού̟ες διάφορες 

29.Ταραµάς 

30.Χαλβάς 

31.Φέτα 

32.Τυριά σκληρά 

33.Ελιές 

34.Καρ̟ούζι – Πε̟όνι 

35.Σταφύλια 

36.Βερίκοκα  

37.Κεράσια 

38.Μήλα - αχλάδια - ροδάκινα – ̟ορτοκάλια 

39.Ψωµί 

40.Γάλα ̟αστεριωµένο 

41.Πάστες, µ̟ακλαβάς, τρίγωνα, γλυκά σε φόρµα 

42.Γλυκά ταψιού σε σιρό̟ι 

43.Κοµ̟όστα 

44.Ρυζόγαλο, κρέµες ̟ιάτου 

45.Παγωτά 

46.Λουκουµάδες µε µέλι 

47.Μ̟ουγάτσες 

 
 

Β.3 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

1.  O ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να διαθέτει τον ̟λέον κατάλληλο εξο̟λισµό και τα α̟αραίτητα ̟ολύ 

καλής ̟οιότητας σκεύη και έ̟ι̟λα για την α̟ρόσκο̟τη λειτουργία του εστιατορίου, δηλαδή τρα̟έζια, 

καθίσµατα, φούρνο, βραστήρες, ψυγεία, ̟άγκους, λάντζες, δίσκους, ̟ιάτα, ̟οτήρια (γυάλινα), µ̟ουκάλες, 

µαχαιρο̟ήρουνα, αλατιέρες, ̟ι̟εριέρες, µαγειρικά σκεύη, εργαλεία, κ.λ.̟. σε αριθµό ̟ου να ε̟αρκεί για την 

άνετη εξυ̟ηρέτηση των σιτιζοµένων ατόµων του Πανε̟ιστηµίου.  

2.  Ο ανάδοχος µετά την λήξη της σύµβασής του µε το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου, δικαιούται να ̟άρει µαζί του 

τον κινητό εξο̟λισµό ̟ου αγόρασε µε δικά του έξοδα. Ε̟ίσης µέσα σε (10) δέκα µέρες µετά την λήξη της 

σύµβασης, ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να ̟αραδώσει τους χώρους ̟ου ̟αραχωρήθηκαν α̟ό το 

Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου σε αρίστη κατάσταση, µε σχετικό ̟ρωτόκολλο ̟αράδοσης και ̟αραλαβής.   

3. Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος ν’ αντικαταστήσει τα καταστραφέντα και α̟ολεσθέντα είδη, µε ισάριθµα 

ίδιας ̟οιότητας, ή να καταβάλει στο Πανε̟ιστήµιο το α̟αιτούµενο για την αντικατάστασή τους χρηµατικό 

̟οσό, ̟ριν την α̟ογραφή του εξο̟λισµού κατά την ̟αράδοση – ̟αραλαβή των χώρων εστίασης. 

4.  Tα φαγητά θα ̟ροσφέρονται στους σιτιζόµενους του Πανε̟ιστηµίου στις ̟όλεις Μυτιλήνη Λέσβου, 
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Μύρινα Λήµνου, Ρόδο, Χίο, Καρλόβασι Σάµου και Ερµού̟ολη Σύρου, ό̟ου λειτουργούν Σχολές και 

Τµήµατα  του Ιδρύµατος. Οι χώροι στους ο̟οίους θα ̟αρέχεται η σίτιση στις ̟όλεις αυτές θα ̟αραχωρηθούν 

α̟ό το Πανε̟ιστήµιο (χωρίς αντάλλαγµα για την εκµετάλλευσή τους) στον ανάδοχο.  

5.  Α̟αγορεύεται ρητά κάθε υ̟οµίσθωση του έργου ολική ή µερική ή ̟αραχώρηση µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο ή 

εκχώρηση σε τρίτο, µέρους ή του συνόλου των δικαιωµάτων του αναδόχου, έστω και χωρίς αντάλλαγµα. 

6.  Tα φαγητά θα ̟αρασκευάζονται  σε κατάλληλους χώρους και α̟ό ̟ροσω̟ικό κατάλληλης εκ̟αίδευσης. Οι 

χώροι ̟αρασκευής των φαγητών θα ̟ροσδιορίζονται στην ̟ροσφορά του αναδόχου (̟ροκειµένου να 

ελέγχονται α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή Σίτισης). Ε̟ίσης ο ανάδοχος υ̟οχρεούται σε κάθε γεύµα ως κύριο ̟ιάτο να 

̟αρασκευάζει δύο (2) ειδών φαγητά και σε κάθε δεί̟νο ενός (1) είδους φαγητό, µε δικαίωµα ε̟ιλογής του ενός 

εξ αυτών α̟ό τους σιτιζόµενους. Tα ηµερήσια γεύµατα ̟ρέ̟ει να α̟οτελούνται α̟ό φαγητά φρέσκα 

(̟αρασκευασµένα την ίδια ηµέρα). 

7.  O ανάδοχος έχει την υ̟οχρέωση να ̟ροµηθεύεται µε δικά του έξοδα και δική του ευθύνη τα τρόφιµα και 

υλικά για την ̟αρασκευή των φαγητών, ευθυνόµενος για την ̟οιότητά τους. Tο βάρος των µεριδίων των 

̟αρασκευαζοµένων φαγητών και εδεσµάτων, καθώς και η ̟οιότητά τους θα είναι σύµφωνα µε όσα ορίζονται 

α̟ό τις Αγορανοµικές διατάξεις ̟ου ισχύουν κάθε φορά. 

8.  Aν δια̟ιστωθεί ότι ο ανάδοχος σιτίζει άλλο άτοµο ̟ου δεν είναι φοιτητής του Πανε̟ιστήµιου ή δεν ανήκει 

στις κατηγορίες της ̟ερ. 7 της ̟αρ. Β.1, υ̟οχρεούται στην καταβολή ̟οινικής ρήτρας µέχρι ̟εντακοσίων (500) 

ευρώ για κάθε άτοµο, ε̟ιβαλλοµένης µε α̟όφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου. 

9.  Ο ανάδοχος έχει την υ̟οχρέωση και την ευθύνη για: 

α. την το̟οθέτηση του ψωµιού, των µαχαιρο̟ήρουνων, των ̟οτηριών, των χαρτο̟ετσετών, να υ̟άρχει 

̟ριν α̟ό τη γραµµή service και το ελαιόλαδο για τις σαλάτες και των λοι̟ών αρτυµάτων και καρυκευµάτων 

στους κατάλληλους χώρους, ̟ου ̟ροβλέ̟ονται γι’ αυτά, µετά την γραµµή service. 

β.  την ̟αραλαβή των δίσκων µε τα ά̟λυτα, καθώς και όλες τις α̟αιτούµενες στη συνέχεια εργασίες για το 

̟λύσιµο, το στέγνωµα και την τακτο̟οίηση των καθαρών ειδών εστιάσεως. 

γ.  την ε̟ιµεληµένη συλλογή των α̟ορριµµάτων και υ̟ολειµµάτων των φαγητών και την ασφαλή φύλαξή 

τους σε σακούλες και κλειστούς κάδους µέχρι να µεταφερθούν στο χώρο α̟οκοµιδής τους. 

δ. την καθηµερινή καθαριότητα και συχνή α̟ολύµανση όλων των χώρων των Φοιτητικών Εστιατορίων. Τη 

διατήρηση ανά ̟άσα στιγµή καθαρών των αιθουσών των εστιατορίων κατά τις ώρες του φαγητού (τρα̟έζια, 

καθίσµατα, δά̟εδα, τζάµια και τουαλέτες) ̟ρέ̟ει να α̟οτελεί βασικό µέληµα του αναδόχου. Ε̟ισηµαίνεται 

ιδιαίτερα ότι το ̟ροσω̟ικό ̟ου θα α̟ασχολείται µε την καθαριότητα ο̟οιουδή̟οτε χώρου δεν θα 

χρησιµο̟οιείται σε καµία ̟ερί̟τωση σε διαδικασία ̟ροετοιµασίας, ̟αρασκευής και διανοµής φαγητού.  Τα 

υλικά ̟ου χρησιµο̟οιούνται για τον καθαρισµό των χώρων και των ειδών εστιάσεως, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

ε. την έγκαιρη ε̟ιµόρφωση και ενηµέρωση του ̟ροσω̟ικού για τη λειτουργία και σωστή χρησιµο̟οίηση του 

εξο̟λισµού, µε ευθύνη του. 

στ. την α̟οκατάσταση φθορών ή βλαβών ̟ου δεν α̟αιτούν εξειδικευµένη αντιµετώ̟ιση. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου 

̟ροκαλούνται φθορές ή βλάβες α̟ό αµέλεια ή κακό χειρισµό, εκτός α̟ό την καταβολή της δα̟άνης ε̟ισκευής 

και των ανταλλακτικών, ε̟ιβάλλεται και ̟ρόστιµο το ύψος του ο̟οίου καθορίζεται µε α̟όφαση του 

Πρυτανικού Συµβουλίου έ̟ειτα α̟ό εισήγηση της Ε̟ιτρο̟ής Σίτισης-Στέγασης του Συµβουλίου Φοιτητικής 

Μέριµνας. 
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ζ. τη χορήγηση στο ̟ροσω̟ικό οµοιόµορφων στολών εργασίας. 

10.  O ανάδοχος υ̟οχρεούται να δέχεται τον έλεγχο α̟ό τις αρχές και ε̟ιτρο̟ές της ̟ερ.  16 της ̟αρ. Β.1. και 

να διευκολύνει τα όργανα ̟ου τον ασκούν. 

11.  O ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί α̟όλυτη καθαριότητα σε όλους τους χώρους ̟ου υ̟άγονται στο 

εστιατόριο. 

12.  O ανάδοχος υ̟οχρεούται να καταβάλλει κάθε ̟ροσ̟άθεια για την καλύτερη ̟οιοτική σύνθεση των 

µερίδων καθώς και του βάρους τους. O ανάδοχος  µ̟ορεί να ̟ροσφέρει αναψυκτικά και εµφιαλωµένα νερά 

στους φοιτητές ύστερα α̟ό έγκριση του Πανε̟ιστηµίου και σε τιµές ̟ου θα καθορίζονται  α̟ό τα 

συµβαλλόµενα µέρη. 

13. Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται, όσον αφορά στις Πανε̟ιστηµιακές Μονάδες της Χίου και της Λήµνου, να 

̟αρέχει δωρεάν ένα µ̟ουκάλι εµφιαλωµένου νερού 50 ml (ένα κατά το µεσηµεριανό και ένα κατά το βραδινό 

γεύµα), για κάθε φοιτητή ̟ου δικαιούται δωρεάν σίτιση, δεδοµένου ότι το νερό των δικτύων  των ̟όλεων Χίου 

και Μύρινας Λήµνου ό̟ου εδρεύουν τα Πανε̟ιστηµιακά Τµήµατα  δεν είναι ̟όσιµο.  

14. O ανάδοχος υ̟οχρεούται να χρησιµο̟οιεί το εστιατόριο και τις εγκαταστάσεις του, α̟οκλειστικά για την 

σίτιση φοιτητών και άλλων ̟ροσώ̟ων ̟ου έχουν την έγκριση της Πρυτανείας ή του Πρυτανικού Συµβουλίου. 

Χορευτικές ή ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις φοιτητικών ή άλλων Πανε̟ιστηµιακών συλλόγων, ε̟ιτρέ̟ονται 

µετά α̟ό έγκριση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανε̟ιστηµίου, κατό̟ιν υ̟οβολής σχετικού αιτήµατος.   

15.  O ανάδοχος υ̟οχρεούται να διαθέτει ̟άντοτε ε̟αρκές και ειδικευµένο ̟ροσω̟ικό για την ̟λήρη 

εξυ̟ηρέτηση των σιτιζοµένων  φοιτητών,  ε̟ίσης υ̟οχρεούται να ασφαλίσει το ̟ροσω̟ικό του, σύµφωνα µε 

τις κείµενες διατάξεις. Tο Πανε̟ιστήµιο ουδεµία ευθύνη φέρει για τις συνέ̟ειες της µη ασφάλισης αυτού 

(̟ροσω̟ικού). 

16.  Tο ̟ροσω̟ικό ̟ροσλαµβάνεται α̟ό τον ανάδοχο, αφού ̟ροηγουµένως δια̟ιστωθεί ότι είναι υγιές, 

γεγονός το ο̟οίο θα ̟ροκύ̟τει α̟ό ε̟ίσηµα έγγραφα  (βιβλιάρια υγείας κ.λ.̟.) ̟ου θα κατατεθούν στον 

ανάδοχο και θα είναι ανά ̟άσα στιγµή στη διάθεση των Υ̟ηρεσιών Υγιεινής της Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης και των µελών των αρµόδιων Ε̟ιτρο̟ών  του Πανε̟ιστηµίου.  

17.  Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί και να εφαρµόζει τους νόµους και τις διατάξεις της εργατικής 

Νοµοθεσίας για τις συνθήκες εργασίας, τήρηση των Εθνικών Συλλογικών Συµβάσεων για τις δικαιούµενες 

α̟οδοχές, ωράριο εργασίας, κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λ.̟. καθώς και να χρησιµο̟οιεί µόνο ̟ροσω̟ικό ̟ου θα 

είναι ασφαλισµένο α̟' αυτόν στο αρµόδιο Ασφαλιστικό Ταµείο ή Οργανισµό. 

18.  Ε̟ίσης είναι υ̟οχρεωµένος να τηρεί τους Νόµους και διατάξεις ̟ου ισχύουν, για την υγεία και ασφάλεια 

του ̟ροσω̟ικού ̟ου θα α̟ασχολείται σε όλους του χώρους των Φ.Ε., ̟ρος α̟οφυγή τυχόν εργατικού 

ατυχήµατος. 

19.  Tο Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανε̟ιστηµίου, κατό̟ιν εισήγησης της Αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής ή των 

Αρµοδίων Υ̟ηρεσιακών Παραγόντων, µ̟ορεί να ζητήσει α̟ό τον ανάδοχο να ̟ροσλάβει και άλλους 

υ̟αλλήλους, αν κρίνει ότι οι υ̟ηρετούντες δεν ε̟αρκούν για την εξυ̟ηρέτηση των φοιτητών. 

20.  Ε̟ίσης το Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανε̟ιστηµίου, µετά α̟ό εισήγηση των ̟αρα̟άνω Αρµοδίων 

Οργάνων και µε ειδικά αιτιολογηµένη α̟όφασή του, µ̟ορεί να ζητήσει α̟ό τον ανάδοχο να α̟ολύσει 

υ̟άλληλο του εστιατορίου για λόγους υγείας (ψυχικό ή µεταδοτικό νόσηµα), ανάρµοστης συµ̟εριφοράς ή 

έλλειψης καθαριότητας. O α̟ολυόµενος δεν δύναται να α̟αιτήσει την τυχόν δικαιούµενη α̟οζηµίωση α̟ό 
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το Πανε̟ιστήµιο. 

 

Β.4 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ 
 

α) Πρώτες ύλες 

• Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να ̟ροσκοµίζει στα Φοιτητικά Εστιατόρια ̟ρώτες ύλες άριστης 

̟οιότητας και ελεγµένες α̟ό τις αρµόδιες κρατικές υ̟ηρεσίες ̟.χ. για την ̟οιότητα των κρεάτων 

έλεγχος α̟ό την Κτηνιατρική Υ̟ηρεσία κ.λ.̟.. 

• Η ̟αρασκευή, η µετα̟οίηση, η ̟αραγωγή, η συσκευασία, η α̟οθήκευση, η µεταφορά, η διανοµή, η 

διακίνηση και η διάθεση των τροφίµων οφείλουν να ̟ραγµατο̟οιούνται µε υγιεινό τρό̟ο. 

• Οι ̟ρώτες ύλες και τα συστατικά ̟ου α̟οθηκεύονται ̟ρέ̟ει να διατηρούνται υ̟ό κατάλληλες 

συνθήκες, ούτως ώστε να α̟οφεύγεται κάθε ε̟ιβλαβής αλλοίωση και να ̟ροφυλάσσονται α̟ό 

µολύνσεις. 

• Όλα τα τρόφιµα τα ο̟οία διακινούνται, α̟οθηκεύονται, συσκευάζονται, εκτίθενται και 

µεταφέρονται, ̟ροφυλάσσονται α̟ό κάθε µόλυνση, η ο̟οία ενδέχεται να τα καταστήσει ακατάλληλα 

̟ρος βρώση, ε̟ιβλαβή για την υγεία ή µολυσµένα κατά τρό̟ο ̟ου δεν θα ήταν λογικό να αναµένεται 

κατανάλωση τους σε αυτή την κατάσταση. Ιδιαίτερα τα τρόφιµα ̟ρέ̟ει να το̟οθετούνται ή να 

̟ροστατεύονται κατά τρό̟ο ̟ου να ελαχιστο̟οιεί τον ο̟οιοδή̟οτε κίνδυνο µόλυνσης. Πρέ̟ει να 

θεσ̟ιστούν ε̟αρκείς διαδικασίες για να διασφαλιστεί ότι ελέγχονται τα έντοµα και τρωκτικά.  

• Οι ̟ρώτες ύλες, τα συστατικά, τα ενδιάµεσα ̟ροϊόντα και τα τελικά ̟ροϊόντα, τα ο̟οία ενδέχεται να 

̟ροσφέρονται για τον ̟ολλα̟λασιασµό ̟αθογόνων µικροοργανισµών ή το σχηµατισµό τοξινών 

̟ρέ̟ει να διατηρούνται σε θερµοκρασίες ̟ου να µην συνε̟άγονται κίνδυνο για την υγεία. Όσο το 

ε̟ιτρέ̟ει η ασφάλεια των τροφίµων, ε̟ιτρέ̟εται η ̟αραµονή τροφίµων εκτός χώρων, ελεγχόµενης 

θερµοκρασίας ε̟ί ̟εριορισµένο χρονικό διάστηµα όταν αυτό ε̟ιβάλλεται για ̟ρακτικούς λόγους 

χειρισµού, κατά την ̟αρασκευή, τη µεταφορά, την α̟οθήκευση, την έκθεση και το σερβίρισµα των 

τροφίµων.  

• Ιδιαίτερη φροντίδα θα ̟ρέ̟ει να λάβει ο ανάδοχος για τη διατήρηση σταθερής θερµοκρασίας ψύξης 

των κατεψυγµένων ̟ροϊόντων κατά τη µεταφορά και α̟οθήκευσή τους µέχρι τη χρήση τους. Στα 

ο̟ωροκη̟ευτικά (φρούτα, σαλάτες, λαχανικά κ.λ.̟.) ̟ρέ̟ει ̟ριν διατεθούν για κατανάλωση, να 

γίνεται διεξοδικός έλεγχος και µε ε̟ιµέλεια η διαλογή τους, καθώς και ̟ροσεκτικό ̟λύσιµο.  

• Οι ̟ρώτες ύλες ̟ου θα χρησιµο̟οιούνται στα Φοιτητικά Εστιατόρια τα ενδιάµεσα και τα τελικά 

̟ροϊόντα, θα ̟ρέ̟ει να χρησιµο̟οιούνται/ καταναλώνονται ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία λήξης τους 

και ειδικότερα σε χρονικό διάστηµα, το ο̟οίο δεν θα ξε̟ερνά το 20% της συνολικής διάρκειας ζωής 

αυτών.   

• Η ̟ροµήθεια ̟ρώτων υλών, ̟ου µε το χρόνο α̟οθήκευσής τους ανα̟τύσσουν µικροοργανισµούς 

(όσ̟ρια, ζυµαρικά κ.λ.̟.), θα ̟ρέ̟ει να γίνεται ανά τακτά µικρά χρονικά διαστήµατα.  

• Ο ανάδοχος, ̟ροβλέ̟ει τη χρήση εγγράφων και την τήρηση αρχείων, ανάλογων µε τη φύση και το 

µέγεθος της ε̟ιχείρησης τροφίµων ώστε να εξασφαλίζεται η ουσιαστική εφαρµογή των µέτρων για την 

τήρηση των συγκεκριµένων ̟ροτύ̟ων και να καθίστανται δυνατοί οι ε̟ίσηµοι έλεγχοι. 

• Για τον ̟ροσδιορισµό του κινδύνου για την ασφάλεια ή την υγιεινή των τροφίµων, ̟ρέ̟ει να 

λαµβάνεται υ̟όψη η φύση των τροφίµων, ο τρό̟ος µε τον ο̟οίο έχει γίνει η ε̟εξεργασία και η 
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συσκευασία τους και κάθε άλλη διαδικασία στην ο̟οία έχουν υ̟οβληθεί τα τρόφιµα, ̟ροτού 

διατεθούν ̟ρος κατανάλωση, καθώς και οι συνθήκες έκθεσης ή/ και α̟οθήκευσης. 

• Ο ανάδοχος δεν ̟ρέ̟ει να δέχεται καµία ̟ρώτη ύλη ή συστατικό, εάν γνωρίζει ή έχει βάσιµους 

λόγους να υ̟ο̟τεύεται ότι έχει ̟ροσβληθεί α̟ό ̟αράσιτα, ̟αθογόνους µικροοργανισµούς ή τοξικές, 

α̟οσυντεθειµένες ή ξένες ουσίες σε βαθµό ̟ου, µετά τη συνήθη διαλογή ή /και τις 

̟ρο̟αρασκευαστικές διαδικασίες ή διαδικασίες ε̟εξεργασίας ̟ου εφαρµόζουν οι ε̟ιχειρήσεις 

τροφίµων σύµφωνα µε τους κανόνες της υγιεινής, θα είναι και ̟άλι κατάλληλο ̟ρος βρώση. 

• Όταν τα τρόφιµα ̟ρέ̟ει να διατηρούνται ή να σερβίρονται σε χαµηλή θερµοκρασία, ̟ρέ̟ει να 

ψύχονται το συντοµότερο δυνατό µετά το τελευταίο στάδιο ε̟εξεργασίας υ̟ό θερµότητα, ή, εάν δεν 

χρησιµο̟οιείται θερµότητα µετά το τελικό στάδιο ̟αρασκευής σε θερµοκρασία ̟ου να µην ̟ροκαλεί 

κινδύνους για την υγεία.  

• Οι ε̟ικίνδυνες ουσίες ̟ρέ̟ει να φέρουν την κατάλληλη σήµανση και να α̟οθηκεύονται σε χωριστούς 

και ασφαλείς ̟εριέκτες.  

 

 
 

β) Μαγειρεµένο φαγητό 

• Η σύνθεση του ̟ρογράµµατος σίτισης ̟ροκαθορίζονται σε γενικές γραµµές α̟ό τη διακήρυξη και την 

̟ροσφορά του αναδόχου και το βάρος; των µερίδων είναι σύµφωνο µε τους κανονισµούς της 

αγορανοµίας 

• Το ακριβές ̟ρόγραµµα για κάθε µήνα θα καταρτίζεται σε συνεργασία του αναδόχου και των 

εκ̟ροσώ̟ων του Ιδρύµατος και θα δηµοσιο̟οιείται µέχρι τις 20 του ̟ροηγούµενου µήνα. 

• Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟ροσφέρει σε κάθε γεύµα-δεί̟νο εκτός το κυρίως ̟ιάτο, ̟ρώτο ̟ιάτο, 

σαλάτα και ε̟ιδόρ̟ιο. Καθηµερινά στο δεί̟νο ̟ρέ̟ει να διατίθεται γάλα φρέσκο ̟αστεριωµένο. 

• Σε κάθε γεύµα θα υ̟άρχουν διαθέσιµα  λάδι, ξύδι , λεµόνι, αλάτι και ̟ι̟έρι. ό̟ως ε̟ίσης τα συνήθη 

καρυκεύµατα (µουστάρδα, κέτσα̟ κ.λ.̟.).  

• Βασικό κριτήριο για τον καθορισµό της ̟οιότητας του φαγητού, ̟έραν των άριστων ̟ρώτων υλών και 

της ̟οσότητας α̟οτελεί και η γευστική α̟όλαυση του σιτιζοµένου, η τήρηση των κανόνων υγιεινής 

διατροφής, ο τρό̟ος µεριδο̟οίησης και το σερβίρισµα. 

 

(γ) Ε̟ισηµάνσεις 

• Το ψωµί κατά κανόνα θα είναι λευκό τύ̟ου 70%.  

• Το τυρί θα είναι φέτα. 

• Το γάλα θα είναι φρέσκο ̟αστεριωµένο. 

• Το γιαούρτι θα είναι ̟ρόβειο ή και αγελαδινό, ̟λήρες ή και µε µειωµένα λι̟αρά, σε καµιά όµως 

̟ερί̟τωση υ̟οκατάστατο. 

• Οι ̟ατάτες δεν θα ̟ρέ̟ει να είναι ̟ροτηγανισµένες. 

• Για το µαγείρεµα των φαγητών και τις σαλάτες θα χρησιµο̟οιείται ελαιόλαδο οξύτητας 0-1%. Στα 

τηγανιτά θα χρησιµο̟οιείται λάδι ή ηλιέλαιο, καλαµ̟οκέλαιο ή σογιέλαιο, τα ο̟οία µετά τη χρήση 

τους (εντός της ηµέρας) θα αντικαθίστανται και δεν θα χρησιµο̟οιούνται σε καµία ̟ερί̟τωση για 

δεύτερη ηµέρα. 
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• Τα κρέατα θα είναι όλα νω̟ά και κατά ̟ροτίµηση α̟ό την εγχώρια αγορά. 

• Τα λι̟αρά του κιµά δεν θα υ̟ερβαίνουν τα ε̟ιτρε̟τά όρια. 

Ειδικότερα: το κρέας και ο κιµάς, θα ̟ρέ̟ει να είναι άνευ ορατού λί̟ους και ̟ρόσθετων ξένων υλών, 

ενώ ̟αράλληλα θα ̟ρέ̟ει να τηρούνται οι βασικοί κανόνες τυ̟ο̟οίησης-συσκευασίας.  

• Για τα κατεψυγµένα ψάρια δεν θα ̟ρέ̟ει να γίνεται ̟ροσθήκη ̟ρόσθετων υλών ή να υ̟όκεινται σε 

άλλου είδους ε̟εξεργασίας, ̟έραν της κατάψυξης. Η οξείδωση, αφυδάτωση, α̟όψυξη-

ε̟ανακατάψυξη, αλλοίωση καθώς και η ̟αρουσία άλλων τεχνικών ελαττωµάτων, καθιστούν τα 

̟αρα̟άνω ̟ροϊόντα ακατάλληλα. Περαιτέρω, η θερµοκρασία ̟αραλαβής αυτών, θα ̟ρέ̟ει να είναι 

στους –15ο C, ενώ είναι α̟αραίτητο να τηρούνται οι βασικοί κανόνες τυ̟ο̟οίησης-συσκευασίας.  

 

• ΓΑΡΝΙΡΙΣΜΑΤΑ: ̟ιλάφι, ̟ατάτες τηγανιτές ή ψητές, ̟ουρές, ζυµαρικά, λαχανικά, αρακάς 

ανάµικτος ή σκέτος, κολοκυθάκια, χόρτα, κ.λ.̟. Το γαρνίρισµα σε κάθε ̟ερί̟τωση θα έχει το βάρος 

αντίστοιχης µερίδας (βλ. Πίνακα Γ ̟αραγράφου Β2). 

• Ο ανάδοχος θα µ̟ορεί να ̟ροσφέρει µόνο 2 φορές µέσα στην ίδια εβδοµάδα το ίδιο κύριο ̟ιάτο 

µε την ίδια ̟αρασκευή. 

• Σε καµία ̟ερί̟τωση φαγητό ̟ου ̟ερισσεύει το µεσηµέρι δε µ̟ορεί να θεωρηθεί κανονικό φαγητό 

για το α̟ογευµατινό menu. Σερβίρετε µόνον ως extra. 

• Ε̟ίσης φαγητό ̟ου ̟ερισσεύει α̟ό το βραδινό menu ή γενικά α̟ό ̟ροηγούµενη ηµέρα, 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να σερβίρετε την ε̟όµενη µε ο̟οιαδή̟οτε ̟αρασκευή. 

 
 

Β.5 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1.  O ανάδοχος υ̟οχρεούται να αρχίσει την σίτιση  των φοιτητών εντός ̟ροθεσµίας ̟ου θα ορισθεί µε την 

ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού α̟ό το Πανε̟ιστήµιο. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ανάδοχος δεν 

συµµορφωθεί,  υ̟οχρεούται, χωρίς άλλη διατύ̟ωση, στην καταβολή ̟οινικής ρήτρας µέχρι τριών χιλιάδων 

(3.000) ευρώ για κάθε ηµέρα, καθοριζόµενης α̟ό το Πρυτανικό Συµβούλιο α̟ό την 1η µέχρι την 20η ηµέρα 

καθυστέρησης, µετά το 20ήµερο κηρύσσεται έκ̟τωτος µε τη διαδικασία και τις συνέ̟ειες του Π.∆. 118/2007. 

2.  Α̟αγορεύεται αυστηρά η εξαργύρωση της κάρτας σίτισης (̟αροχή χρηµάτων αντί γεύµατος). 

3. Α̟αγορεύεται  στον ανάδοχο να διακόψει για ο̟οιαδή̟οτε αιτία την λειτουργία του εστιατορίου. Σε 

̟ερί̟τωση διακο̟ής κηρύσσεται έκ̟τωτος, η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατα̟ί̟τει υ̟έρ του Πανε̟ιστηµίου 

και το Πρυτανικό Συµβούλιο αυτού α̟οφασίζει την ε̟ανάληψη του διαγωνισµού κατά την διαδικασία του 

άρθρου 34, του Π.∆. 118/2007. Στην ̟ερί̟τωση αυτή ε̟ιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά όλες οι κυρώσεις 

̟ου ̟ροβλέ̟ει  η ̟αρ. 5 του άρθρου 34 του Κανονισµού Προµηθειών Π.∆. 118/2007 

4.  Σε ̟ερί̟τωση ̟αράβασης οιουδή̟οτε όρου της σύµβασης (̟ου θα υ̟ογραφεί) για την ο̟οία δεν 

̟ροβλέ̟εται -α̟ό τις ̟ροηγούµενες ̟αραγράφους- η ε̟ιβολή ̟οινικής ρήτρας, ο ανάδοχος υ̟οχρεούται, 

χωρίς άλλη διατύ̟ωση, στην καταβολή ̟οινικής ρήτρας µέχρι χιλίων (1.000) ευρώ, για κάθε όρο, 

ε̟ιβαλλόµενης µε α̟όφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανε̟ιστηµίου. 

5.  Σε ̟ερί̟τωση υ̟οτρο̟ής, η ̟αρα̟άνω ̟οινική ρήτρα ορίζεται µέχρι τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, για κάθε 

̟αράβαση και ε̟ιβάλλεται χωρίς άλλη διατύ̟ωση, µε α̟όφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του 
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Πανε̟ιστηµίου. 

6.  Tο Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανε̟ιστηµίου, εκτός α̟ό τις ̟αρα̟άνω κυρώσεις, µ̟ορεί και να κηρύξει 

τον ανάδοχο έκ̟τωτο, εάν ̟αραβεί ουσιώδεις όρους της σύµβασης. Μεταξύ των ουσιωδών όρων 

̟εριλαµβάνονται και οι αναφερόµενοι στη καλή λειτουργία του εστιατορίου, στην ̟αροχή µερίδων σε 

̟οιότητα και ̟οσότητα ̟ου ̟ροβλέ̟ει η σύµβαση και οι ισχύουσες  Αγορανοµικές - Υγειονοµικές διατάξεις. 

7.  Tο ̟οσό ̟ου οφείλει να καταβάλλει ο ανάδοχος για ̟οινική ρήτρα, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, κατατίθεται 

στην Τρά̟εζα της Ελλάδος και η σχετική α̟όδειξη ̟ροσκοµίζεται στο Πανε̟ιστήµιο εντός 10 εργάσιµων 

ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής α̟όφασης του Πρυτανικού Συµβουλίου, διαφορετικά  

̟αρακρατείται α̟ό το Χρηµατικό Ένταλµα Πληρωµής του. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου η ̟αρακράτηση δεν καταστεί 

εφικτή ̟αρακρατείται το ̟οσό αυτό α̟ό την  εγγύηση καλής εκτέλεσης, η ο̟οία όµως ̟ρέ̟ει να συµ̟ληρωθεί 

µε νέα εγγυητική ε̟ιστολή τρα̟έζης α̟ό τον  ανάδοχο µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες. 

8.  Tο κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου της ̟αρούσας διαδικασίας στο ο̟οίο τούτο 

στηρίζεται, ό̟ως ̟ροσφορά – σχετική διακήρυξη, εκτός α̟ό ̟ροφανή σφάλµατα ή ̟αραδροµές. 

9.  O ανάδοχος αναφορικά µε την σύµβαση, υ̟άγεται στην αρµοδιότητα των δικαστηρίων της Μυτιλήνης. 

10.   O διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007. 

11.  Για ̟ερισσότερες ̟ληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να α̟ευθύνονται, τις εργάσιµες ηµέρες και 

ώρες των ∆ηµοσίων Υ̟ηρεσιών, στα γραφεία του Τµήµατος Περιουσίας και Προµηθειών, στη Μυτιλήνη, 

Κτίριο ∆ιοίκησης, Λόφος Πανε̟ιστηµίου, και στα τηλέφωνα 22510 36143 και 2251036017. 

12.  Η ̟αρούσα διακήρυξη θα υ̟άρχει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα Π.∆.  118/200, Π.∆. 60/2007, και το υ̟' 

αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ. 4851/20-2-2008 έγγραφο του ΥΠΕΣ∆Α, στον δικτυακό τό̟ο του Πανε̟ιστηµίου 

Αιγαίου  (www.aegean.gr). 

13.  Στην ̟ερί̟τωση ̟ου υ̟άρχουν ε̟ι̟λέον διευκρινήσεις ή τρο̟ο̟οιήσεις ̟ου θα ̟ροκύψουν, θα 

δηµοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τό̟ο και θα α̟οτελεί ευθύνη του ενδιαφεροµένου να λάβει γνώση για 

αυτές.  

  Καθ. Ιωάννης Κάλλας 

  

 

 

Αντι̟ρύτανης Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανά̟τυξης 

Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου 
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ΜΕΡΟΣ Γ΄: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ  
 

Γ.1 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
ΕΕ1. YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονοµασία Τρά̟εζας............................................................................... 

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

 Ηµεροµηνία Έκδοσης.......... 

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

 

Προς 

Το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου 

Ταχ.∆/νση :  

  

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

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την ̟αρούσα ε̟ιστολή ανέκκλητα και ανε̟ιφύλακτα, 
̟αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως του ̟οσού των ............................ 

.........................................................................ευρώ υ̟έρ της Εταιρείας ............................................... 

..........................∆/νση............................................................................................................... για τη συµµετοχή της 
στον διενεργούµενο διαγωνισµό της................................................................... για την σίτιση των φοιτητών του 
Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου για την ̟ερίοδο 01/2013-12/2015 σύµφωνα µε την υ̟΄ αριθµ...................... ∆ιακήρυξη 
σας. 

Η ̟αρούσα εγγύηση καλύ̟τει µόνο τις υ̟οχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τη συµµετοχή 
της στον ανωτέρω διαγωνισµό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το ̟αρα̟άνω ̟οσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά α̟ό µέρους µας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της α̟αίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες α̟ό την 
α̟λή έγγραφη ειδο̟οίηση σας. 

Α̟οδεχόµαστε να ̟αρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα α̟ό α̟λό έγγραφο της Υ̟ηρεσίας σας, µε την 
̟ροϋ̟όθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υ̟οβληθεί ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε ̟ερί̟τωση κατά̟τωσης της εγγύησης, το ̟οσό της κατά̟τωσης υ̟όκειται σε ̟άγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Η ̟αρούσα ισχύει µέχρι και την...........................................  

 

 

Βεβαιούται υ̟εύθυνα ότι το ̟οσό των εγγυητικών µας ε̟ιστολών ̟ου έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ 
συνυ̟ολογίζοντας και το ̟οσό της ̟αρούσας, δεν υ̟ερβαίνει το όριο των εγγυήσεων ̟ου έχει καθορισθεί α̟ό 
το Υ̟ουργείο Οικονοµικών για την Τρά̟εζά µας. 
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ΕΕ2. YΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονοµασία Τρά̟εζας............................................................................... 

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

 

 Ηµεροµηνία Έκδοσης.......... 

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

 

Προς 

Το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου 

Ταχ. ∆/νση :  

  

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

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυώµεθα µε την ̟αρούσα ε̟ιστολή ανέκκλητα και ανε̟ιφύλακτα, 
̟αραιτούµενοι του δικαιώµατος της διζήσεως του ̟οσού των .......................... 

.............. ευρώ υ̟έρ της Εταιρείας........................................................................................................ 

∆/νση............................................................................................................... για την καλή εκτέλεση των όρων της υ̟’ 

αριθµ. σύµβασης ………………………….. συνολικής αξίας ………………... ………… για την για την σίτιση των 

φοιτητών του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου κατά για την ̟ερίοδο 01/2013-12/2015. 

Η ̟αρούσα εγγύηση καλύ̟τει µόνο τις υ̟οχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας ̟ου α̟ορρέουν α̟ό την καλή 
εκτέλεση της ανωτέρω σύµβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το ̟αρα̟άνω ̟οσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµιά α̟ό µέρους µας 
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της α̟αίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες α̟ό την 
α̟λή έγγραφη ειδο̟οίησή σας. 

Α̟οδεχόµαστε να ̟αρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα α̟ό α̟λό έγγραφο της Υ̟ηρεσίας σας, µε την 
̟ροϋ̟όθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υ̟οβληθεί ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία λήξης της. 

Σε ̟ερί̟τωση κατά̟τωσης της εγγύησης, το ̟οσό της κατά̟τωσης υ̟όκειται σε ̟άγιο τέλος χαρτοσήµου. 

Η ̟αρούσα ισχύει µέχρι και την...........................................  

 

 

Βεβαιούται υ̟εύθυνα ότι το ̟οσό των εγγυητικών µας ε̟ιστολών ̟ου έχουν δοθεί στο ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆ 
συνυ̟ολογίζοντας και το ̟οσό της ̟αρούσας, δεν υ̟ερβαίνει το όριο των εγγυήσεων ̟ου έχει καθορισθεί α̟ό 
το Υ̟ουργείο Οικονοµικών για την Τρά̟εζά µας. 

 
 
 
 
 
 
 



 ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 60 

 Γ.2 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

Στη Μυτιλήνη σήµερα την ………… 2012 µεταξύ: 

 

αφενός του Ν.Π.∆.∆ µε την ε̟ωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανε̟ιστήµιο»), 

το ο̟οίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ∆ιοίκησης, Λόφος Πανε̟ιστηµίου, Μυτιλήνη) ΑΦΜ 090166310 της 

∆.Ο.Υ. Μυτιλήνης και εκ̟ροσω̟είται νόµιµα για την υ̟ογραφή της ̟αρούσας α̟ό τον Αντι̟ρύτανη 

Οικονοµικού Προγραµµατισµού και Ανά̟τυξης αυτού, καθηγητή Ιωάννης Κάλλα, 

και αφετέρου της Εταιρείας µε την ε̟ωνυµία ………………………………….  και το διακριτικό τίτλο 

………………………. µε ΑΦΜ …………….. της ∆.Ο.Υ. …………………. (στο εξής καλούµενη «Ανάδοχο») ̟ου 

εδρεύει ……………… (οδός ………………………., Τ.Κ. ………….) και εκ̟ροσω̟είται νόµιµα για την ̟ρώτη 

υ̟ογραφή της ̟αρούσας α̟ό τον/την………………………………., κάτοικο ……………, οδός ……………, µε 

Α∆Τ …………….., 

και αφού έλαβαν υ̟όψη: 

 

1. Την Συνεδρίαση 28/25.04.2012 θέµα 4.1 του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανε̟ιστηµίου ό̟ως αυτή 

τρο̟ο̟οιήθηκε µε την α̟όφαση 31/22.06.2012 θέµα 4.1, σύµφωνα µε το ο̟οίο α̟οφάσισε τη 

διενέργεια του Ανοιχτού ∆ιεθνούς ∆ιαγωνισµού για την Παροχή Υ̟ηρεσιών Σίτισης, µε µέριµνα του 

Τµήµατος Περιουσίας και Προµηθειών, µε κριτήριο κατακύρωσης την ̟λέον συµφέρουσα ̟ροσφορά, 

και ̟ροϋ̟ολογισµός το ̟οσό ύψους τεσσάρων εκατοµµυρίων τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων 

τετρακοσίων εβδοµήντα ευρώ και τριάντα ̟έντε λε̟τών (4.499.470,35€), συµ̟εριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 16%,   ̟ου βαρύνει τον Τακτικό Προϋ̟ολογισµό του Πανε̟ιστηµίου. 

2. Την Συνεδρίαση 28/25.04.2012 θέµα 4.1 του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανε̟ιστηµίου, σύµφωνα 

µε το ο̟οίο συγκροτήθηκε ε̟ιτρο̟ή για την διενέργεια του εν λόγω διαγωνισµού. 

3. Το διαγωνισµό ̟ου διενεργήθηκε σύµφωνα µε τους όρους του τεύχους ∆ιακήρυξης µε αριθµό 

3442/2012 µε 1η Συνεδρίαση της Ε̟ιτρο̟ής ∆ιενέργειας την 11/09/2012 ηµέρα Σε̟τεµβρίου και 

καταληκτική Συνεδρίαση της Ε̟ιτρο̟ής την ../../… ηµέρα και συµµετείχαν σε αυτόν οι εταιρείες 

…………………………………………………………….. 

4. Την Ε̟ιτρο̟ή ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού µε τα α̟ό ……………………… Πρακτικά της αξιολόγησε τις 

̟ροσφορές και ̟ρότεινε µε την α̟ό ………………….. εισήγησή της την κατακύρωση του 
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∆ιαγωνισµού στην εκεί αναφερόµενη εταιρεία ………………………. δεδοµένου ότι έκρινε 

συµφερότερη, α̟ό τεχνοοικονοµική ά̟οψη, την ̟ροσφορά της. 

5. Την α̟ό ……. ̟ροσφορά της εταιρείας ………………………..., της ο̟οίας οι ̟ίνακες τεχνικής 

̟ροσφοράς και οικονοµικής ̟ροσφοράς α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο µέρος της ̟αρούσας Σύµβασης. 

6. Το φάκελο του διαγωνισµού ̟ου διαβιβάστηκε α̟ό το Τµήµα Περιουσίας και Προµηθειών µε την 

α̟ό …………… εισήγηση της Υ̟ηρεσίας ̟ρος το Πρυτανικό Συµβούλιο, το ο̟οίο στη συνεδρίασή 

του .. / .. . .. . …. Θέµα .. .. ενέκρινε την εν λόγω κατακύρωση και σύµφωνα µε τα αναφερόµενα σε 

αυτή, σε βάρος των ̟ιστώσεων του Τακτικού Προϋ̟ολογισµού Οικονοµικού ετών 2013-2014 και 2015, 

έναντι του ̟οσού των ……………………………………… (…………………….€) συµ̟εριλαµβανοµένου 

του Φ.Π.Α. 16%. 

7. Του µε αριθµ. …………………. (ΑΠ εισερχοµένου ………….) εγγράφου του ……΄ Κλιµακίου, της 

∆/νσης Γραµµατείας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, του Υ̟ουργείου ∆ικαιοσύνης, το ο̟οίο διαβιβάζει 

στην Κεντρική ∆/νση Οικ. Υ̟οθέσεων του Παν. Αιγαίου, την Πράξη ………….. του ………… 

Κλιµακίου, βάσει της ο̟οίας το Ελεγκτικό Συνέδριο α̟οφάνθει για την νοµιµότητα των στοιχείων 

της διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου και του σχεδίου Σύµβασης µε αντικείµενο τη Σίτιση των 

Φοιτητών του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου στις Πανε̟ιστηµιακές Μονάδες Μυτιλήνης, Λήµνου, Ρόδου, 

Σάµου, Χίου και Σύρου για το διάστηµα την 1η Ιανουαρίου 2013 έως και 31η ∆εκεµβρίου 2015, 

̟ροϋ̟ολογιζόµενης δα̟άνης τεσσάρων εκατοµµυρίων τετρακοσίων ενενήντα εννέα χιλιάδων 

τετρακοσίων εβδοµήντα ευρώ και τριάντα ̟έντε λε̟τών (4.499.470,35€),  (συµ̟εριλαµβανοµένου 

του νόµιµου ΦΠΑ), και κρίνει ότι δεν υφίσταται νόµιµος λόγος ̟ου να κωλύει την υ̟ογραφή της 

Σύµβασης, και της συµ̟λήρωσης της δεκαήµερης ̟ροθεσµίας α̟ό την ηµεροµηνία κοινο̟οίησης της 

ανωτέρω Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για τυχόν άσκηση αιτήσεων ανακλήσεως, την 

……………2012, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Ν. 3060/2002, 

 

συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία α̟οδεκτά τα εξής : 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείµενο της Σύµβασης 
 

Με την ̟αρούσα το «Πανε̟ιστήµιο» αναθέτει στον «Ανάδοχο» και αυτός αναλαµβάνει την υλο̟οίηση του 

έργου της σίτισης των φοιτητών του Πανε̟ιστηµίου, για το διάστηµα την 1η Ιανουαρίου 2013 έως και 31η 

∆εκεµβρίου 2015 (µη συµ̟εριλαµβανοµένου των ̟εριόδων διακο̟ών),  ̟ου της κατακυρώθηκε. 

Αντικείµενο της ̟αρούσας α̟οτελεί το άριστο, έγκαιρο και σύµφωνα µε τους όρους της ̟αρούσας α̟ό µέρους 

του Αναδόχου, έργου της σίτισης ̟ου αναγράφεται αναλυτικά στον υ̟ογραφόµενο και α̟οτελούντα 

ανα̟όσ̟αστο µέρος αυτής της Σύµβασης, «Πίνακα υ̟ό ανάθεση Έργου» του ̟αρόντος άρθρου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ 

 Αριθµός 

σιτηρεσίων  

Πανε̟ιστηµιακή µονάδα Μυτιλήνης 678 

Πανε̟ιστηµιακή µονάδα Χίου 337 

Πανε̟ιστηµιακή µονάδα Σάµου 359 

Πανε̟ιστηµιακή µονάδα Λήµνου  88 

Πανε̟ιστηµιακή µονάδα Ρόδου 488 

Πανε̟ιστηµιακή µονάδα Σύρου 95 

ΣΥΝΟΛΟ 2045 

 

Η τιµή ανά σιτηρέσιο είναι ………………………………..€ ευρώ συµ̟εριλαµβανοµένου 16% Φ.Π.Α.  Οι 

δικαιούχοι σίτισης και οι ̟ροϋ̟οθέσεις για δωρεάν σίτιση ορίζονται στο άρθρο 1 της ΚΥΑ Φ5/68535/Β3 (ΦΕΚ 

1965 Β/18-06-2012). Πριν την έναρξη κάθε ακαδηµαϊκής χρονιάς ο ̟αρα̟άνω ̟ίνακας θα τρο̟ο̟οιείται µε 

νέα κατανοµή του αριθµού των σιτηρεσίων ανά Πανε̟ιστηµιακή µονάδα έχοντας ως δεδοµένο ότι το σύνολο 

δεν θα ξε̟ερνά τα 2045 σιτηρέσια ενώ η αύξηση / µείωση ανά µονάδα δεν θα ξε̟ερνάει το 15%. 

 

     

ΑΡΘΡΟ 2ο: Τίµηµα – Τρό̟ος ̟ληρωµής – Κρατήσεις 
 

Το κόστος έργου ανέρχεται στο ̟οσό των …………………………………… (…………€), ̟λέον του Φ.Π.Α. 16%, 

ο ο̟οίος ανέρχεται στο ̟οσό των ……………. (……….€). 

H  αµοιβή θα καταβάλλεται ανά δεκα̟ενθήµερο, και θα ̟ραγµατο̟οιείται εντός του ε̟οµένου µήνα, για το 

̟ροηγούµενο δεκα̟ενθήµερο ̟αροχής της υ̟ηρεσίας, ύστερα α̟ό βεβαίωση της αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής του 

Πανε̟ιστηµίου, για την καλή εκτέλεση του σχετικού έργου (σίτισης) α̟ό τον ανάδοχο, κατά το λήξαν 

δεκα̟ενθήµερο. Η έκδοση του τιµολογίου θα γίνεται για κάθε ̟ανε̟ιστηµιακή µονάδα ξεχωριστά. Το ̟οσό 

του τιµολογίου θα είναι ίσο µε τον µέγιστο αριθµό σιτηρεσίων ανά ̟ανε̟ιστηµιακή µονάδα ό̟ως αυτοί 

αναγράφονται στον ̟ίνακα του Άρθρου 1 ε̟ί της ̟ροσφερόµενης τιµής σιτηρεσίου ̟ολλα̟λασιασµένο ε̟ί 

των αναλογούντων ηµερών σίτισης. Σε κάθε ̟ερί̟τωση η έκδοση του τιµολογίου θα ̟ραγµατο̟οιείται σε 

συνεννόηση µε το Τµήµα Περιουσίας και Προµηθειών. 

 

H ̟ληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µε Χρηµατικό Ένταλµα, το ο̟οίο θα εκδίδεται στο όνοµα του αναδόχου, 

µε βάση το τιµολόγιό του και ύστερα α̟ό  θεώρηση (του Εντάλµατος) α̟ό την αρµόδια Υ̟ηρεσία του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου (µε την ̟ροϋ̟όθεση ̟άντοτε της ύ̟αρξης ̟ιστώσεων ̟ου ̟αρέχονται α̟ό το ΥΠΕΠΘ 
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για σίτιση των φοιτητών). H δα̟άνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋ̟ολογισµό του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου, 

Κωδικός Αριθµός Εξόδων 2631. Ως ̟ρος τα δικαιολογητικά ̟ληρωµής και λοι̟ά στοιχεία  ισχύουν τα όσα 

αναφέρονται στο άρθρο 35 του Π.∆.118/2007 και την υ̟ αριθµ. 2024709/601/0026/8-4-1998 α̟όφαση του 

Υ̟ουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών. Σηµειώνεται ότι η καθαρή αξία των ̟αραστατικών υ̟όκειται σε 

̟αρακράτηση φόρου εισοδήµατος βάσει του Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α’151) ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει.  

Ο Ανάδοχος ε̟ιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υ̟έρ νοµικών ̟ροσώ̟ων ή 

άλλων Οργανισµών η ο̟οία κατά νόµο βαρύνει τον Ανάδοχο. Α̟αιτήσεις του Αναδόχου για οιαδή̟οτε 

̟ληρωµή, δεν θα γίνονται δεκτές, άνευ της εκ µέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων ̟αραστατικών 

στοιχείων και εγγράφων (τιµολόγια, α̟οδείξεις, ̟ιστο̟οιητικά κλ̟.), ̟ου αφορούν στην εξόφληση των 

φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοι̟ών δα̟ανών ̟ου τον βαρύνουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

νοµοθετικές και κανονιστικές ∆ιατάξεις. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 Ο : ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 

Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υ̟οχρέωση να εκτελέσει το έργο α̟ό 1η Ιανουαρίου 2013 έως και 31 

∆εκεµβρίου 2015, εξαιρουµένων των θεσµοθετηµένων αργιών, σύµφωνα µε τον «Εσωτερικό Κανονισµό 

Λειτουργίας του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου.  

Τό̟ος ̟αροχής των υ̟ηρεσιών ορίζονται οι κατάλληλα διαµορφωµένες για σίτιση εγκαταστάσεις του 

Πανε̟ιστηµίου, στη Μυτιλήνη, στη διεύθυνση Κτίριο Φοιτητικής Λέσχης - Λόφος Πανε̟ιστηµίου, στη 

Μύρινα Λήµνου στη διεύθυνση …………………….., στη Χίο στη διεύθυνση ………….., στο Καρλόβαση 

Σάµου, στη διεύθυνση …………………………,  στη Ρόδο, στη διεύθυνση …………………………., και στην 

Ερµού̟ολη Σύρου, στη διεύθυνση ………………………. 

Ο̟οιεσδή̟οτε αλλαγές του χρονοδιαγράµµατος θα ̟ρέ̟ει να γίνονται µε την σύµφωνη γνώµη Αναθέτουσας 

Αρχής και Αναδόχου.  

Εάν η Ε̟ιτρο̟ή Παρακολούθησης και Ε̟ο̟τείας του έργου δια̟ιστώσει α̟οκλίσεις στους όρους της 

σύµβασης ή ̟ρόθεση ̟αρα̟λάνησης της Αναθέτουσας Αρχής, τότε εισηγείται στην αρµόδια αρχή την έναρξη 

των διαδικασιών για την κήρυξη του Αναδόχου ως έκ̟τωτου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 Ο :   Τεχνική Περιγραφή Έργου 
 

Σύµφωνα µε την Τεχνική ̟ροσφορά του αναδόχου η ο̟οία α̟οτελεί ανα̟όσ̟αστο κοµµάτι της ̟αρούσας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 Ο : Υ̟οχρεώσεις Αναδόχου 

 
Έλεγχος σιτιζοµένων 
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Ο έλεγχος των σιτιζοµένων δωρεάν φοιτητών θα γίνεται µε βάση την ειδική ταυτότητα ̟ου θα τους χορηγηθεί 

α̟ό το Ίδρυµα σύµφωνα µε την ΚΥΑ Φ5/68535/Β3 (ΦΕΚ 1965 Β/18-06-2012) και το το εγκατεστηµένο 

σύστηµα εξακρίβωσης των ̟ροσω̟ικών στοιχείων των δικαιούµενων δωρεάν σίτισης φοιτητών. Για τον 

̟αρα̟άνω σκο̟ό ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να διαθέτει ηλεκτρονικό υ̟ολογιστή. 

Aν δια̟ιστωθεί ότι ο ανάδοχος σιτίζει άλλο άτοµο ̟ου δεν είναι φοιτητής του Πανε̟ιστήµιου ή δεν ανήκει 

στους δικαιούχους σίτισης ό̟ως αυτοί ορίζονται στη ̟αράγραφο Α.1.4 της διακήρυξης, υ̟οχρεούται στην 

καταβολή ̟οινικής ρήτρας µέχρι ̟εντακοσίων (500) ευρώ για κάθε άτοµο, ε̟ιβαλλοµένης µε α̟όφαση του 

Πρυτανικού Συµβουλίου. 

 

Χώροι ̟αρασκευής σιτηρεσίου 

 

Η ̟αρασκευή κάθε είδους εδέσµατος γίνεται α̟οκλειστικά στον χώρο των εστιατορίων του Πανε̟ιστηµίου 

Αιγαίου και µε τον εξο̟λισµό ̟ου διαθέτει το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου, σε συνδυασµό µε τον ̟ροτεινόµενο α̟ό 

τον ανάδοχο εξο̟λισµό, σύµφωνα µε την ̟ροσφορά του. 

Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται σε κάθε γεύµα ως κύριο ̟ιάτο να ̟αρασκευάζει τριών (2) ειδών φαγητά και σε κάθε 

δεί̟νο δύο (1) ειδών φαγητά, µε δικαίωµα ε̟ιλογής του ενός εξ αυτών α̟ό τους σιτιζόµενους. Tα ηµερήσια 

γεύµατα ̟ρέ̟ει να α̟οτελούνται α̟ό φαγητά φρέσκα (̟αρασκευασµένα την ίδια ηµέρα). 

O ανάδοχος έχει την υ̟οχρέωση να ̟ροµηθεύεται µε δικά του έξοδα και δική του ευθύνη τα τρόφιµα και 

υλικά για την ̟αρασκευή των φαγητών, ευθυνόµενος για την ̟οιότητά τους. Tο βάρος των µεριδίων των 

̟αρασκευαζοµένων φαγητών και εδεσµάτων, καθώς και η ̟οιότητά τους θα είναι σύµφωνα µε την ̟ροσφορά 

του αναδόχου και σε καµία ̟ερί̟τωση χαµηλότερα α̟ό όσο ορίζονται στο µέρος Β’ των Τεχνικών 

Προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης και α̟ό όσα ορίζονται α̟ό τις Αγορανοµικές διατάξεις ̟ου ισχύουν κάθε 

φορά. 

 

Χώροι Εστίασης - Εξο̟λισµός εστιατορίου / µαγειρείου 

 

Tα φαγητά θα ̟ροσφέρονται στους σιτιζόµενους του Πανε̟ιστηµίου στις ̟όλεις Μυτιλήνη Λέσβου, Μύρινα 

Λήµνου, Ρόδο, Χίο, Καρλόβασι Σάµου και Ερµού̟ολη Σύρου,  ό̟ου λειτουργούν Σχολές και Τµήµατα  του 

Ιδρύµατος. Οι χώροι στους ο̟οίους θα ̟αρέχεται η σίτιση στις ̟όλεις αυτές θα ̟αραχωρηθούν α̟ό το 

Πανε̟ιστήµιο (χωρίς αντάλλαγµα για την εκµετάλλευσή τους) στον ανάδοχο. 

O ανάδοχος υ̟οχρεούται να χρησιµο̟οιεί το εστιατόριο και τις εγκαταστάσεις του, α̟οκλειστικά για την 

σίτιση φοιτητών και άλλων ̟ροσώ̟ων ̟ου έχουν την έγκριση της Πρυτανείας ή του Πρυτανικού Συµβουλίου. 

Χορευτικές ή ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις φοιτητικών ή άλλων Πανε̟ιστηµιακών συλλόγων, ε̟ιτρέ̟ονται 

µετά α̟ό έγκριση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανε̟ιστηµίου, κατό̟ιν υ̟οβολής σχετικού αιτήµατος 

 

O ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να διαθέτει τον ̟λέον κατάλληλο εξο̟λισµό και τα α̟αραίτητα ̟ολύ καλής 

̟οιότητας σκεύη και έ̟ι̟λα για την α̟ρόσκο̟τη λειτουργία του εστιατορίου, δηλαδή τρα̟έζια, καθίσµατα, 
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φούρνο, βραστήρες, ψυγεία, ̟άγκους, λάντζες, δίσκους, ̟ιάτα, ̟οτήρια (γυάλινα), µ̟ουκάλες, 

µαχαιρο̟ήρουνα, αλατιέρες, ̟ι̟εριέρες, µαγειρικά σκεύη, εργαλεία, κ.λ.̟. σε αριθµό ̟ου να ε̟αρκεί για την 

άνετη εξυ̟ηρέτηση των σιτιζοµένων ατόµων του Πανε̟ιστηµίου.  

Ο ανάδοχος µετά την λήξη της σύµβασής του µε το Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου, δικαιούται να ̟άρει µαζί του τον 

κινητό εξο̟λισµό ̟ου αγόρασε µε δικά του έξοδα. Ε̟ίσης µέσα σε (10) δέκα µέρες µετά την λήξη της 

σύµβασης, ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να ̟αραδώσει τους χώρους ̟ου ̟αραχωρήθηκαν α̟ό το 

Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου σε αρίστη κατάσταση, µε σχετικό ̟ρωτόκολλο ̟αράδοσης και ̟αραλαβής.   

Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος ν’ αντικαταστήσει τα καταστραφέντα και α̟ολεσθέντα είδη, µε ισάριθµα 

ίδιας ̟οιότητας, ή να καταβάλει στο Πανε̟ιστήµιο το α̟αιτούµενο για την αντικατάστασή τους χρηµατικό 

̟οσό, ̟ριν την α̟ογραφή του εξο̟λισµού κατά την ̟αράδοση – ̟αραλαβή των χώρων εστίασης 

Φθορές ή βλάβες ̟ου δεν α̟αιτούν εξειδικευµένη αντιµετώ̟ιση α̟οκαθίστανται µε φροντίδα του αναδόχου. 

Ο καθαρισµός του λι̟οσυλλέκτη θα ̟ρέ̟ει να γίνεται ανελλι̟ώς α̟ό τον ανάδοχο. Εάν και εφόσον 

̟ροκύ̟τουν ̟ροβλήµατα στο δίκτυο α̟οχέτευσης, λόγω αµέλειας ή κακού χειρισµού, η α̟οκατάσταση 

λειτουργίας του γίνεται µε ευθύνη του αναδόχου. Η τελική εκκαθάριση ̟ραγµατο̟οιείται µετά την 

ολοκλήρωση της α̟ογραφής / ̟αράδοσης του εξο̟λισµού. 

 
 
Προσω̟ικό 
 

O ανάδοχος υ̟οχρεούται να διαθέτει ̟άντοτε ε̟αρκές και ειδικευµένο ̟ροσω̟ικό για την ̟λήρη 

εξυ̟ηρέτηση των σιτιζοµένων  φοιτητών. Tο ̟ροσω̟ικό ̟ροσλαµβάνεται α̟ό τον ανάδοχο, αφού 

̟ροηγουµένως δια̟ιστωθεί ότι είναι υγιές, γεγονός το ο̟οίο θα ̟ροκύ̟τει α̟ό ε̟ίσηµα έγγραφα  (βιβλιάρια 

υγείας κ.λ.̟.) ̟ου θα κατατεθούν στον ανάδοχο και θα είναι ανά ̟άσα στιγµή στη διάθεση των Υ̟ηρεσιών 

Υγιεινής της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των µελών των αρµόδιων Ε̟ιτρο̟ών  του Πανε̟ιστηµίου.  

Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να τηρεί και να εφαρµόζει τους νόµους και τις διατάξεις της εργατικής Νοµοθεσίας 

για τις συνθήκες εργασίας, τήρηση των Εθνικών Συλλογικών Συµβάσεων για τις δικαιούµενες α̟οδοχές, 

ωράριο εργασίας, κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λ.̟. καθώς και να χρησιµο̟οιεί µόνο ̟ροσω̟ικό ̟ου θα είναι 

ασφαλισµένο α̟' αυτόν στο αρµόδιο Ασφαλιστικό Ταµείο ή Οργανισµό. Tο Πανε̟ιστήµιο ουδεµία ευθύνη 

φέρει για τις συνέ̟ειες της µη ασφάλισης αυτού (̟ροσω̟ικού). Tο Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανε̟ιστηµίου, 

κατό̟ιν εισήγησης της Αρµόδιας Ε̟ιτρο̟ής ή των Αρµοδίων Υ̟ηρεσιακών Παραγόντων, µ̟ορεί να ζητήσει 

α̟ό τον ανάδοχο να ̟ροσλάβει και άλλους υ̟αλλήλους, αν κρίνει ότι οι υ̟ηρετούντες δεν ε̟αρκούν για την 

εξυ̟ηρέτηση των φοιτητών. Ε̟ίσης το Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανε̟ιστηµίου, µετά α̟ό εισήγηση των 

̟αρα̟άνω Αρµοδίων Οργάνων και µε ειδικά αιτιολογηµένη α̟όφασή του, µ̟ορεί να ζητήσει α̟ό τον 

ανάδοχο να α̟ολύσει υ̟άλληλο του εστιατορίου για λόγους υγείας (ψυχικό ή µεταδοτικό νόσηµα), 

ανάρµοστης συµ̟εριφοράς ή έλλειψης καθαριότητας. O α̟ολυόµενος δεν δύναται να α̟αιτήσει την τυχόν 

δικαιούµενη α̟οζηµίωση α̟ό το Πανε̟ιστήµιο. 

 

Ο Ανάδοχος θα είναι ̟λήρως και α̟οκλειστικά µόνος υ̟εύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας 

ως ̟ρος το α̟ασχολούµενο α̟ό αυτόν ̟ροσω̟ικό για την εκτέλεση των υ̟οχρεώσεων της σύµβασης. Σε 

̟ερί̟τωση ο̟οιασδή̟οτε ̟αράβασης ή ζηµίας ̟ου ̟ροκληθεί σε τρίτους υ̟οχρεούται µόνος αυτός ̟ρος 
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α̟οκατάστασή της. Ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται να συµµορφώνεται α̟ολύτως µε τα ε̟ιβαλλόµενα α̟ό τα 

Άρθρα 138 και 182 της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας ̟ερί α̟ασχόλησης ή εκµετάλλευσης ανηλίκων κάτω των 

15 ετών. 

 

Ώρες λειτουργίας φοιτητικών εστιατορίων 
 

Οι ώρες λειτουργίας των φοιτητικών εστιατορίων θα είναι καθηµερινά α̟ό 12.00 µεσηµβρινή έως 16.00 (ώρες 

σερβιρίσµατος α̟ό 12.00 έως 15.30) και α̟ό 19.00 έως 21.30 (ώρες σερβιρίσµατος α̟ό 19.00 έως 21.00). Το 

̟ρωινό θα σερβίρεται καθηµερινά α̟ό τις 08.00 έως 09.30. Οι ώρες αυτές είναι δυνατόν µετά α̟ό έγκριση του 

Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου, να τρο̟ο̟οιούνται, αν κατά την εφαρµογή 

δια̟ιστωθεί ότι δεν εξυ̟ηρετούνται οι φοιτητές. 

 

Λειτουργία Φοιτητικών Εστιατορίων  
 

Η σίτιση ̟αρέχεται στους χώρους σίτισης όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας (ε̟τά ηµέρες) και για όλη τη διάρκεια 

του ακαδηµαϊκού έτους (α̟ό 1η Σε̟τεµβρίου τρέχοντος έτους έως και 30η Ιουνίου του ε̟όµενου έτους), ενώ θα 

διακό̟τεται κατά τις ηµέρες των διακο̟ών Χριστουγέννων και Πάσχα (14+14 ηµέρες, α̟ό την 24 ∆εκεµβρίου 

έως και την 6η Ιανουαρίου και α̟ό την Μεγάλη ∆ευτέρα έως και την Κυριακή του Θωµά) και κατά τους 

θερινούς µήνες α̟ό 1/7 έως 31/8 κάθε έτους, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Σε ̟ερί̟τωση ̟αράτασης 

του διδακτικού έτους, ̟αρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστηµα η σίτιση των φοιτητών. Η έναρξη και λήξη 

της ̟εριόδου λειτουργίας των φοιτητικών εστιατόριων µ̟ορεί να µετατίθεται µε α̟όφαση της Συγκλήτου ή 

του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου.  Η α̟όφαση αυτή ανακοινώνεται στον ανάδοχο 

δεκα̟έντε (15) ηµέρες ̟ριν την ηµέρα έναρξης ή λήξης του ακαδηµαϊκού έτους. Σε ̟ερί̟τωση αναστολής των 

µαθηµάτων ή διακο̟ής της λειτουργίας του Πανε̟ιστηµίου λόγω ανωτέρας βίας,  η Αναθέτουσα Αρχή 

γνωστο̟οιεί το γεγονός στον Ανάδοχο εντός τριών (3) ηµερών. 

 

Ο ανάδοχος ε̟ίσης είναι υ̟εύθυνος για: 

 

• Την το̟οθέτηση του ψωµιού, των µαχαιρο̟ήρουνων, των ̟οτηριών, των χαρτο̟ετσετών, να υ̟άρχει 

̟ριν α̟ό τη γραµµή service και το ελαιόλαδο για τις σαλάτες και των λοι̟ών αρτυµάτων και 

καρυκευµάτων στους κατάλληλους χώρους, ̟ου ̟ροβλέ̟ονται γι’ αυτά, µετά την γραµµή service. 

•    Την ̟αραλαβή των δίσκων µε τα ά̟λυτα, καθώς και όλες τις α̟αιτούµενες στη συνέχεια εργασίες για 

το ̟λύσιµο, το στέγνωµα και την τακτο̟οίηση των καθαρών ειδών εστιάσεως. 

•    Την ε̟ιµεληµένη συλλογή των α̟ορριµµάτων και υ̟ολειµµάτων των φαγητών και την ασφαλή 

φύλαξή τους σε σακούλες και κλειστούς κάδους µέχρι να µεταφερθούν στο χώρο α̟οκοµιδής τους. 

•    Την καθηµερινή καθαριότητα και συχνή α̟ολύµανση όλων των χώρων των Φοιτητικών Εστιατορίων. 

Τη διατήρηση ανά ̟άσα στιγµή καθαρών των αιθουσών των εστιατορίων κατά τις ώρες του φαγητού 

(τρα̟έζια, καθίσµατα, δά̟εδα, τζάµια και τουαλέτες) ̟ρέ̟ει να α̟οτελεί βασικό µέληµα του 

αναδόχου. Ε̟ισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι το ̟ροσω̟ικό ̟ου θα α̟ασχολείται µε την καθαριότητα 
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ο̟οιουδή̟οτε χώρου δεν θα χρησιµο̟οιείται σε καµία ̟ερί̟τωση σε διαδικασία ̟ροετοιµασίας, 

̟αρασκευής και διανοµής φαγητού.  Τα υλικά ̟ου χρησιµο̟οιούνται για τον καθαρισµό των χώρων 

και των ειδών εστιάσεως, βαρύνουν τον ανάδοχο. 

•    Την έγκαιρη ε̟ιµόρφωση και ενηµέρωση του ̟ροσω̟ικού για τη λειτουργία και σωστή 

χρησιµο̟οίηση του εξο̟λισµού, µε ευθύνη του. 

•    Την α̟οκατάσταση φθορών ή βλαβών ̟ου δεν α̟αιτούν εξειδικευµένη αντιµετώ̟ιση. Σε ̟ερί̟τωση 

̟ου ̟ροκαλούνται φθορές ή βλάβες α̟ό αµέλεια ή κακό χειρισµό, εκτός α̟ό την καταβολή της 

δα̟άνης ε̟ισκευής και των ανταλλακτικών, ε̟ιβάλλεται και ̟ρόστιµο το ύψος του ο̟οίου 

καθορίζεται µε α̟όφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου έ̟ειτα α̟ό εισήγηση της Ε̟ιτρο̟ής Σίτισης-

Στέγασης του Συµβουλίου Φοιτητικής Μέριµνας. 

• Τη χορήγηση στο ̟ροσω̟ικό οµοιόµορφων στολών εργασίας. 

• Τη σίτιση των φοιτητών θα γίνεται όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας στους χώρους εστίασης ̟ου θα 

λειτουργούν στις ̟όλεις Μυτιλήνη Λέσβου, Μύρινα Λήµνου, Ρόδο, Χίο, Καρλόβασι Σάµου και 

Ερµού̟ολη Σύρου, µε το σύστηµα της αυτοεξυ̟ηρέτησης (self – service) και µε ενιαίο εδεσµατολόγιο 

(menu) για ̟ρωινό, γεύµα και δεί̟νο καθώς και τυχόν βελτιώσεις και ε̟ι̟λέον ̟αροχές ̟ου θα 

̟ροσφέρει ο Ανάδοχος στην ̟ροσφορά του. 

• Την ̟αροχή ηµερήσιας σίτισης και στους µη δικαιούµενους δωρεάν σίτιση φοιτητές (̟ρο̟τυχιακούς, 

µετα̟τυχιακούς), καθώς και στο ̟ροσω̟ικό (διδακτικό, διοικητικό) του Πανε̟ιστηµίου, στην τιµή 

των τριών (3€) συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. ανά γεύµα.  

• Να καταβάλλει κάθε ̟ροσ̟άθεια για την καλύτερη ̟οιοτική σύνθεση των µερίδων καθώς και του 

βάρους τους. O ανάδοχος  µ̟ορεί να ̟ροσφέρει αναψυκτικά και εµφιαλωµένα νερά στους φοιτητές 

ύστερα α̟ό έγκριση του Πανε̟ιστηµίου και σε τιµές ̟ου θα καθορίζονται α̟ό τα συµβαλλόµενα 

µέρη. 

• Υ̟οχρεούται, όσον αφορά στις Πανε̟ιστηµιακές Μονάδες της Χίου και της Λήµνου, να ̟αρέχει 

δωρεάν ένα µ̟ουκάλι εµφιαλωµένου νερού 50 ml (ένα κατά το µεσηµεριανό και ένα κατά το βραδινό 

γεύµα), για κάθε φοιτητή ̟ου δικαιούται δωρεάν σίτιση, δεδοµένου ότι το νερό των δικτύων  των 

̟όλεων Χίου και Μύρινας Λήµνου ό̟ου εδρεύουν τα Πανε̟ιστηµιακά Τµήµατα  δεν είναι ̟όσιµο. 

• Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος θα ̟ρέ̟ει να συνεργάζεται στενά µε την 

Αναθέτουσα Αρχή, υ̟οχρεούται δε να λαµβάνει υ̟όψη του ο̟οιεσδή̟οτε ̟αρατηρήσεις της σχετικά 

µε την εκτέλεση του έργου. 

 
Άδεια λειτουργίας 
 

Η  ανάδοχος εταιρεία  ̟ριν α̟ό την εγκατάστασή της στο εστιατόριο του Πανε̟ιστηµίου στη Μυτιλήνη, 

Λήµνο, Χίο, Ρόδο, Σάµο και Σύρο και ̟ριν την έναρξη λειτουργίας, είναι υ̟οχρεωµένη να ̟ροσκοµίσει  στην 

Υ̟ηρεσία της Φοιτητικής Μέριµνας τα εξής: 

1. Άδεια λειτουργίας του εστιατορίου, στο όνοµά του, α̟ό την αρµόδια αρχή και 

2. Πιστο̟οιητικά υγείας, έκδοση βιβλιαρίου ΙΚΑ για όσους δεν έχουν και αναγγελία στο Γραφείο ευρέσεως 

εργασίας του ΟΑΕ∆ όλων των ̟ροσώ̟ων ̟ου θα α̟ασχοληθούν στο εστιατόριο. 
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Ε̟ο̟τεία 

 

Tο βάρος των µερίδων των ̟αρασκευαζόµενων φαγητών, η αναλογία των  χρησιµο̟οιουµένων  υλικών και 

γενικά  των εδεσµάτων, καθώς και η ̟οιότητα θα είναι τουλάχιστον σύµφωνα µε όσα ορίζονται σχετικά α̟ό 

τις ισχύουσες Aγορανοµικές διατάξεις. 

16.  H ε̟ο̟τεία της λειτουργίας του εστιατορίου και ειδικότερα  ο έλεγχος της γνησιότητας και ̟οιότητας των 

χρησιµο̟οιουµένων υλικών, της ̟οσότητας και του βάρους των χορηγουµένων µερίδων φαγητού, καθώς και 

ο έλεγχος της καθαριότητας του χώρου σίτισης διενεργείται α̟ό Ε̟ιτρο̟ή ̟ου ορίζεται α̟ό το Πρυτανικό 

Συµβούλιο, σε ηµεροµηνίες ̟ου θα καθορίζει η διοίκηση του Πανε̟ιστηµίου ή η Ε̟ιτρο̟ή και είναι 

ανεξάρτητος του ελέγχου ̟ου ενεργείται α̟ό τις καθ’ ύλην Αρµόδιες Κρατικές Υ̟ηρεσίες (Αγορανοµία, 

Υγειονοµική Υ̟ηρεσία Υ̟ουργείου ή Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.λ.̟.). H Ε̟ιτρο̟ή Παρακολούθησης και 

Ε̟ο̟τείας α̟οτελείται α̟ό υ̟αλλήλους του Πανε̟ιστηµίου, µέλη ∆.E.Π. και α̟ό φοιτητές. H συγκρότηση της 

Ε̟ιτρο̟ής αυτής γίνεται µε α̟όφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου. 

17.  Tα ανωτέρω όργανα ̟αρακολουθούν την τήρηση όλων των όρων της σύµβασης α̟ό τον ανάδοχο, τα δε 

̟ορίσµατά τους θα τα υ̟οβάλλουν στο Πρυτανικό Συµβούλιο του Πανε̟ιστηµίου για ενηµέρωση και λήψη 

σχετικών α̟οφάσεων. 

18. H δειγµατοληψία για την άσκηση χηµικού ή άλλου ελέγχου των χρησιµο̟οιουµένων υλικών και των 

̟αρασκευασµάτων, η διαδικασία της χηµικής ανάλυσης κ.λ.̟. ρυθµίζονται α̟ό την ισχύουσα νοµοθεσία. 

 

 

Καταγραφή α̟όψεων σιτιζοµένων  
 

Η ά̟οψη των σιτιζοµένων για την ̟οιότητα, ̟οσότητα, το σερβίρισµα και γενικά την εξυ̟ηρέτησή τους α̟ό 

τον ανάδοχο, α̟οτελεί βασικό κριτήριο καλής λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιατορίων. Για το λόγο αυτό θα 

υ̟άρχουν σε εµφανή σηµεία του εστιατορίου ειδικά κουτιά ό̟ου οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να 

διατυ̟ώνουν σε έντυ̟α τις α̟όψεις τους καθώς και ̟ροτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας των Φ.Ε. Στο 

άνοιγµα και τον έλεγχο των ̟αρα̟άνω κουτιών, θα ̟αρευρίσκεται και ο ανάδοχος ή εκ̟ρόσω̟ός του. 

 

Ποιότητα ̟ρώτων υλών  
 

α) Πρώτες ύλες 

• Ο ανάδοχος είναι υ̟οχρεωµένος να ̟ροσκοµίζει στα Φοιτητικά Εστιατόρια ̟ρώτες ύλες άριστης 

̟οιότητας και ελεγµένες α̟ό τις αρµόδιες κρατικές υ̟ηρεσίες ̟.χ. για την ̟οιότητα των κρεάτων 

έλεγχος α̟ό την Κτηνιατρική Υ̟ηρεσία κ.λ.̟.. 

• Η ̟αρασκευή, η µετα̟οίηση, η ̟αραγωγή, η συσκευασία, η α̟οθήκευση, η µεταφορά, η διανοµή, η 

διακίνηση και η διάθεση των τροφίµων οφείλουν να ̟ραγµατο̟οιούνται µε υγιεινό τρό̟ο. 

• Οι ̟ρώτες ύλες και τα συστατικά ̟ου α̟οθηκεύονται ̟ρέ̟ει να διατηρούνται υ̟ό κατάλληλες 

συνθήκες, ούτως ώστε να α̟οφεύγεται κάθε ε̟ιβλαβής αλλοίωση και να ̟ροφυλάσσονται α̟ό 

µολύνσεις. 
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• Όλα τα τρόφιµα τα ο̟οία διακινούνται, α̟οθηκεύονται, συσκευάζονται, εκτίθενται και 

µεταφέρονται, ̟ροφυλάσσονται α̟ό κάθε µόλυνση, η ο̟οία ενδέχεται να τα καταστήσει ακατάλληλα 

̟ρος βρώση, ε̟ιβλαβή για την υγεία ή µολυσµένα κατά τρό̟ο ̟ου δεν θα ήταν λογικό να αναµένεται 

κατανάλωση τους σε αυτή την κατάσταση. Ιδιαίτερα τα τρόφιµα ̟ρέ̟ει να το̟οθετούνται ή να 

̟ροστατεύονται κατά τρό̟ο ̟ου να ελαχιστο̟οιεί τον ο̟οιοδή̟οτε κίνδυνο µόλυνσης. Πρέ̟ει να 

θεσ̟ιστούν ε̟αρκείς διαδικασίες για να διασφαλιστεί ότι ελέγχονται τα έντοµα και τρωκτικά.  

• Οι ̟ρώτες ύλες, τα συστατικά, τα ενδιάµεσα ̟ροϊόντα και τα τελικά ̟ροϊόντα, τα ο̟οία ενδέχεται να 

̟ροσφέρονται για τον ̟ολλα̟λασιασµό ̟αθογόνων µικροοργανισµών ή το σχηµατισµό τοξινών 

̟ρέ̟ει να διατηρούνται σε θερµοκρασίες ̟ου να µην συνε̟άγονται κίνδυνο για την υγεία. Όσο το 

ε̟ιτρέ̟ει η ασφάλεια των τροφίµων, ε̟ιτρέ̟εται η ̟αραµονή τροφίµων εκτός χώρων, ελεγχόµενης 

θερµοκρασίας ε̟ί ̟εριορισµένο χρονικό διάστηµα όταν αυτό ε̟ιβάλλεται για ̟ρακτικούς λόγους 

χειρισµού, κατά την ̟αρασκευή, τη µεταφορά, την α̟οθήκευση, την έκθεση και το σερβίρισµα των 

τροφίµων.  

• Ιδιαίτερη φροντίδα θα ̟ρέ̟ει να λάβει ο ανάδοχος για τη διατήρηση σταθερής θερµοκρασίας ψύξης 

των κατεψυγµένων ̟ροϊόντων κατά τη µεταφορά και α̟οθήκευσή τους µέχρι τη χρήση τους. Στα 

ο̟ωροκη̟ευτικά (φρούτα, σαλάτες, λαχανικά κ.λ.̟.) ̟ρέ̟ει ̟ριν διατεθούν για κατανάλωση, να 

γίνεται διεξοδικός έλεγχος και µε ε̟ιµέλεια η διαλογή τους, καθώς και ̟ροσεκτικό ̟λύσιµο.  

• Οι ̟ρώτες ύλες ̟ου θα χρησιµο̟οιούνται στα Φοιτητικά Εστιατόρια τα ενδιάµεσα και τα τελικά 

̟ροϊόντα, θα ̟ρέ̟ει να χρησιµο̟οιούνται/ καταναλώνονται ̟ριν α̟ό την ηµεροµηνία λήξης τους 

και ειδικότερα σε χρονικό διάστηµα, το ο̟οίο δεν θα ξε̟ερνά το 20% της συνολικής διάρκειας ζωής 

αυτών.   

• Η ̟ροµήθεια ̟ρώτων υλών, ̟ου µε το χρόνο α̟οθήκευσής τους ανα̟τύσσουν µικροοργανισµούς 

(όσ̟ρια, ζυµαρικά κ.λ.̟.), θα ̟ρέ̟ει να γίνεται σε µικρά χρονικά διαστήµατα.  

• Ο ανάδοχος, ̟ροβλέ̟ει τη χρήση εγγράφων και την τήρηση αρχείων, ανάλογων µε τη φύση και το 

µέγεθος της ε̟ιχείρησης τροφίµων ώστε να εξασφαλίζεται η ουσιαστική εφαρµογή των µέτρων για την 

τήρηση των συγκεκριµένων ̟ροτύ̟ων και να καθίστανται δυνατοί οι ε̟ίσηµοι έλεγχοι. 

• Για τον ̟ροσδιορισµό του κινδύνου για την ασφάλεια ή την υγιεινή των τροφίµων, ̟ρέ̟ει να 

λαµβάνεται υ̟όψη η φύση των τροφίµων, ο τρό̟ος µε τον ο̟οίο έχει γίνει η ε̟εξεργασία και η 

συσκευασία τους και κάθε άλλη διαδικασία στην ο̟οία έχουν υ̟οβληθεί τα τρόφιµα, ̟ροτού 

διατεθούν ̟ρος κατανάλωση, καθώς και οι συνθήκες έκθεσης ή/ και α̟οθήκευσης. 

• Ο ανάδοχος δεν ̟ρέ̟ει να δέχεται καµία ̟ρώτη ύλη ή συστατικό, εάν γνωρίζει ή έχει βάσιµους 

λόγους να υ̟ο̟τεύεται ότι έχει ̟ροσβληθεί α̟ό ̟αράσιτα, ̟αθογόνους µικροοργανισµούς ή τοξικές, 

α̟οσυντεθειµένες ή ξένες ουσίες σε βαθµό ̟ου, µετά τη συνήθη διαλογή ή /και τις 

̟ρο̟αρασκευαστικές διαδικασίες ή διαδικασίες ε̟εξεργασίας ̟ου εφαρµόζουν οι ε̟ιχειρήσεις 

τροφίµων σύµφωνα µε τους κανόνες της υγιεινής, θα είναι και ̟άλι κατάλληλο ̟ρος βρώση. 

• Όταν τα τρόφιµα ̟ρέ̟ει να διατηρούνται ή να σερβίρονται σε χαµηλή θερµοκρασία, ̟ρέ̟ει να 

ψύχονται το συντοµότερο δυνατό µετά το τελευταίο στάδιο ε̟εξεργασίας υ̟ό θερµότητα, ή, εάν δεν 

χρησιµο̟οιείται θερµότητα µετά το τελικό στάδιο ̟αρασκευής σε θερµοκρασία ̟ου να µην ̟ροκαλεί 

κινδύνους για την υγεία.  

• Οι ε̟ικίνδυνες ουσίες ̟ρέ̟ει να φέρουν την κατάλληλη σήµανση και να α̟οθηκεύονται σε χωριστούς 

και ασφαλείς ̟εριέκτες.  
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β) Μαγειρεµένο φαγητό 

 

• Η σύνθεση του ̟ρογράµµατος σίτισης και το βάρος των µερίδων ̟ροκαθορίζονται σε γενικές γραµµές 

α̟ό τη διακήρυξη και την ̟ροσφορά του αναδόχου. 

• Το ακριβές ̟ρόγραµµα για κάθε µήνα θα καταρτίζεται σε συνεργασία του αναδόχου και των 

εκ̟ροσώ̟ων του Ιδρύµατος και θα δηµοσιο̟οιείται µέχρι τις 20 του ̟ροηγούµενου µήνα. 

• Ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να ̟ροσφέρει σε κάθε γεύµα-δεί̟νο εκτός το κυρίως ̟ιάτο, ̟ρώτο ̟ιάτο (µε 

δυνατότητα δύο ε̟ιλογών), σαλάτα και ε̟ιδόρ̟ιο. Καθηµερινά στο δεί̟νο ̟ρέ̟ει να διατίθεται γάλα 

φρέσκο ̟αστεριωµένο. 

• Σε κάθε γεύµα θα υ̟άρχουν διαθέσιµα  λάδι, ξύδι , λεµόνι, αλάτι και ̟ι̟έρι. ό̟ως ε̟ίσης τα συνήθη 

καρυκεύµατα (µουστάρδα, κέτσα̟ κ.λ.̟.).  

• Βασικό κριτήριο για τον καθορισµό της ̟οιότητας του φαγητού, ̟έραν των άριστων ̟ρώτων υλών και 

της ̟οσότητας α̟οτελεί και η γευστική α̟όλαυση του σιτιζοµένου, η τήρηση των κανόνων υγιεινής 

διατροφής, ο τρό̟ος µεριδο̟οίησης και το σερβίρισµα. 

 

(γ) Ε̟ισηµάνσεις 

 

• Το ψωµί κατά κανόνα θα είναι λευκό τύ̟ου 70%.  

• Το τυρί θα είναι φέτα. 

• Το γάλα θα είναι φρέσκο ̟αστεριωµένο. 

• Το γιαούρτι θα είναι ̟ρόβειο ή και αγελαδινό, ̟λήρες ή και µε µειωµένα λι̟αρά, σε καµιά όµως 

̟ερί̟τωση υ̟οκατάστατο. 

• Οι ̟ατάτες δεν θα ̟ρέ̟ει να είναι ̟ροτηγανισµένες. 

• Για το µαγείρεµα των φαγητών και τις σαλάτες θα χρησιµο̟οιείται ελαιόλαδο οξύτητας 0-1%. Στα 

τηγανιτά θα χρησιµο̟οιείται λάδι ή ηλιέλαιο, καλαµ̟οκέλαιο ή σογιέλαιο, τα ο̟οία µετά τη χρήση 

τους (εντός της ηµέρας) θα αντικαθίστανται και δεν θα χρησιµο̟οιούνται σε καµία ̟ερί̟τωση για 

δεύτερη ηµέρα. 

• Τα κρέατα θα είναι όλα νω̟ά και κατά ̟ροτίµηση α̟ό την εγχώρια αγορά. 

• Τα λι̟αρά του κιµά δεν θα υ̟ερβαίνουν τα ε̟ιτρε̟τά όρια. 

Ειδικότερα: το κρέας και ο κιµάς, θα ̟ρέ̟ει να είναι άνευ ορατού λί̟ους και ̟ρόσθετων ξένων υλών, 

ενώ ̟αράλληλα θα ̟ρέ̟ει να τηρούνται οι βασικοί κανόνες τυ̟ο̟οίησης-συσκευασίας.  

• Για τα κατεψυγµένα ψάρια δεν θα ̟ρέ̟ει να γίνεται ̟ροσθήκη ̟ρόσθετων υλών ή να υ̟όκεινται σε 

άλλου είδους ε̟εξεργασίας, ̟έραν της κατάψυξης. Η οξείδωση, αφυδάτωση, α̟όψυξη-

ε̟ανακατάψυξη, αλλοίωση καθώς και η ̟αρουσία άλλων τεχνικών ελαττωµάτων, καθιστούν τα 

̟αρα̟άνω ̟ροϊόντα ακατάλληλα. Περαιτέρω, η θερµοκρασία ̟αραλαβής αυτών, θα ̟ρέ̟ει να είναι 

στους –15ο C, ενώ είναι α̟αραίτητο να τηρούνται οι βασικοί κανόνες τυ̟ο̟οίησης-συσκευασίας.  
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• ΓΑΡΝΙΡΙΣΜΑΤΑ: ̟ιλάφι, ̟ατάτες τηγανιτές ή ψητές, ̟ουρές, ζυµαρικά, λαχανικά, αρακάς 

ανάµικτος ή σκέτος, κολοκυθάκια, χόρτα, κ.λ.̟. Το γαρνίρισµα σε κάθε ̟ερί̟τωση θα έχει το βάρος 

αντίστοιχης µερίδας (βλ. Πίνακα Γ ̟αραγράφου Β2). 

• Ο ανάδοχος θα µ̟ορεί να ̟ροσφέρει µόνο 2 φορές µέσα στην ίδια εβδοµάδα το ίδιο κύριο ̟ιάτο 

µε την ίδια ̟αρασκευή. 

• Σε καµία ̟ερί̟τωση φαγητό ̟ου ̟ερισσεύει το µεσηµέρι δε µ̟ορεί να θεωρηθεί κανονικό φαγητό 

για το α̟ογευµατινό menu. Σερβίρετε µόνον ως extra. 

• Ε̟ίσης φαγητό ̟ου ̟ερισσεύει α̟ό το βραδινό menu ή γενικά α̟ό ̟ροηγούµενη ηµέρα, 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να σερβίρετε την ε̟όµενη µε ο̟οιαδή̟οτε ̟αρασκευή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 Ο : Εκ̟ροσώ̟ηση Αναδόχου ανά Πανε̟ιστηµιακή Μονάδα 
 
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος υ̟οχρεούται για την ε̟ιτυχή υλο̟οίηση του έργου, να 

διαθέσει ένα συνεργάτη του, ο ο̟οίος θα α̟ασχολείται µε ̟λήρη α̟ασχόληση στο χώρο του και θα 

συνεργάζεται συνεχώς µε την αρµόδια υ̟ηρεσία του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου, για την αλληλοενηµέρωση και 

την ε̟ίλυση τυχόν ̟ροβληµάτων. Ε̟ίσης, λόγω της διασ̟οράς του Πανε̟ιστηµίου στα νησιά του 

Αρχι̟ελάγους, ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να διαθέσει ένα τουλάχιστον στέλεχος του σε κάθε µία α̟ό τις 

Πανε̟ιστηµιακές Μονάδες, ο ο̟οίος θα εκ̟ροσω̟εί την εταιρεία. 

 

Τα στελέχη σε κάθε Πανε̟ιστηµιακή Μονάδα ̟ου εκ̟ροσω̟ούν την ανάδοχο εταιρεία είναι τα ακόλουθα: 

Πανε̟ιστηµιακή Μονάδα Μυτιλήνης: ………………………..  

Πανε̟ιστηµιακή Μονάδα Λήµνου: ………………………..  

Πανε̟ιστηµιακή Μονάδα Χίου:  ………………………………. 

Πανε̟ιστηµιακή Μονάδα Σάµου: ……………………………………. 

Πανε̟ιστηµιακή Μονάδα: Ρόδου ……………………………………. 

Πανε̟ιστηµιακή Μονάδα: Σύρου: ……………………… 

 

Τα ̟αρα̟άνω στελέχη της αναδόχου εταιρείας ̟ου εκ̟ροσω̟ούν αυτήν σε κάθε Μονάδα του Πανε̟ιστηµίου, 

δύνανται να αλλάξουν, µε την ανάληψη της δέσµευσης α̟ό την εταιρεία, να ενηµερώσει σχετικά το 

Πανε̟ιστήµιο, σε εύλογο χρονικό διάστηµα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 Ο : Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  

 

Η Ανάδοχος εταιρεία  κατά την υ̟ογραφή της σύµβασης κατέθεσε εγγυητική ε̟ιστολή καλής εκτέλεσης των 

όρων της σύµβασης σύµφωνά µε το άρθρο 25 του Π∆ 118/07 (ΦΕΚ 266 Α΄τ), ̟ου έχει εκδοθεί 

α̟ό………………………………………………………………………….. το ύψος της ο̟οίας αντιστοιχεί σε 

̟οσοστό 10% της συµβατικής αξίας του έργου, ̟λέον ΦΠΑ (16%), δηλαδή 
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………………………………………………………………………………………………………………..€ 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης ̟ρέ̟ει να είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον κατά δύο (2) µήνες 

α̟ό το συµβατικό χρόνο υλο̟οίησης του έργου, ώστε να έχει ολοκληρωθεί η ̟αράδοση των εστιατορίων α̟ό 

την ανάδοχο εταιρεία, δηλαδή µέχρι τουλάχιστον 29 Φεβρουαρίου 2016. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

ε̟ιστρέφεται µετά την ̟ιστο̟οίηση α̟ό την αρµόδια υ̟ηρεσία του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου, οριστικής 

̟εραίωσης του συνόλου του έργου και της ̟αράδοσης των εστιατορίων. Μετά α̟ό αίτηση του αναδόχου και 

σχετική α̟όφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου είναι δυνατή η µερική α̟οδέσµευση του αναλογούντος ̟οσού 

της εγγυητικής στο τέλος κάθε οικονοµικού έτους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 Ο : Εκχωρήσεις – Μεταβιβάσεις 

 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να υ̟οκατασταθεί α̟ό τρίτο φυσικό ή νοµικό ̟ρόσω̟ο εν’ όλω ή εν µέρει στα 

δικαιώµατα ή υ̟οχρεώσεις του ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τη Σύµβαση ̟ου θα συνυ̟ογραφεί µε το Πανε̟ιστήµιο 

Αιγαίου, ούτε του ε̟ιτρέ̟εται η εκχώρηση µέρους ή όλης της υ̟ογραφείσας Σύµβασης σε ο̟οιονδή̟οτε τρίτο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 Ο : Ευθύνη για ∆ικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας 

 

Όλες οι εκθέσεις και τα συναφή στοιχεία και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο ή υλικό ̟ου α̟οκτάται, 

συγκεντρώνεται ή καταρτίζεται α̟ό τον Ανάδοχο κατά την εκτέλεση της Σύµβασης, είναι εµ̟ιστευτικά και 

ανήκουν στην α̟όλυτη ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Ο Ανάδοχος, µόλις ολοκληρώσει την εκτέλεση της 

Σύµβασης, ̟αραδίδει όλα τα έγγραφα και τα στοιχεία στην Αναθέτουσα Αρχή. Ο Ανάδοχος µ̟ορεί να κρατά 

αντίγραφα αυτών των εγγράφων και στοιχείων, αλλά δεν ε̟ιτρέ̟εται να τα χρησιµο̟οιεί για σκο̟ούς άλλους 

α̟ό της Σύµβασης, χωρίς την ̟ροηγούµενη γρα̟τή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά τα λοι̟ά 

ισχύουν οι διατάξεις του ν.2121/1993 ̟ερί ̟νευµατικής ιδιοκτησίας. 

Σε ̟ερί̟τωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής α̟ό τρίτο για ο̟οιοδή̟οτε 

θέµα σχετικά µε ̟νευµατικά δικαιώµατα ε̟ί της υλο̟οιηθείσας σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να 

ειδο̟οιήσει αµέσως και γρα̟τά µε όλες τις α̟αραίτητες ̟ληροφορίες τον Ανάδοχο, ο ο̟οίος υ̟οχρεούται να 

αµυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασµό της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε 

̟ερί̟τωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα ο̟οία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα 

Αρχή εξ αυτού του λόγου, συµ̟εριλαµβανοµένης και κάθε δικαστικής δα̟άνης ή αµοιβής δικηγόρων, 

αφετέρου υ̟οχρεούται να α̟οζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή α̟οθετική ζηµία ̟ου θα 

υ̟οστεί α̟ό ενδεχόµενη α̟οδοχή της ̟αρα̟άνω αγωγής ή του ένδικου µέσου.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 Ο : Λύση – Καταγγελία της Σύµβασης  
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Η ισχύς της ̟αρούσας Σύµβασης άρχεται α̟ό της υ̟ογραφής της και λήγει  στις  31 ∆εκεµβρίου 2015. Το 

Πανε̟ιστήµιο δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε κάθε ̟ερί̟τωση ̟αράβασης των όρων αυτής και 

κυρίως στις ακόλουθες ̟ερι̟τώσεις: 

(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκ̟ληρώνει ̟ροσηκόντως τις υ̟οχρεώσεις του ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τη Σύµβαση, 

̟αρά τις ̟ρος τούτο οχλήσεις του Πανε̟ιστηµίου, 

(β) αν ο Ανάδοχος δεν συµµορφώνεται ̟ρος τις σύµφωνες µε τις διατάξεις της Σύµβασης εντολής του 

Πανε̟ιστηµίου, 

(γ)  αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση ή αναθέτει ο̟οιοδή̟οτε µέρος ή το σύνολο του έργου 

υ̟εργολαβικά σε τρίτο, τον ο̟οίο δεν είχε συµ̟εριλάβει στην ̟ροσφορά του, 

(δ) αν ο Ανάδοχος ̟τωχεύσει, τεθεί υ̟ό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η 

άδεια λειτουργίας του ή γίνουν ̟ράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε 

σηµαντικό µέρος των ̟εριουσιακών του στοιχείων, 

(ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη α̟όφαση κατά του αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του 

ε̟αγγέλµατός του. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 Ο : Κυρώσεις - Ποινικές Ρήτρες – Εκ̟τώσεις 

 

Σε κάθε ̟ερί̟τωση ̟ου ο Ανάδοχος δεν τηρεί τις συµβατικές του υ̟οχρεώσεις η αρµόδια ε̟ιτρο̟ή θα 

εισηγείται στο διοικητικό της όργανο, την ε̟ιβολή χρηµατικών και διοικητικών ̟ροστίµων.  Σε διάστηµα ενός 

µήνα το αρµόδιο διοικούν όργανο της Αναθέτουσας Αρχής υ̟οχρεούται να ε̟ικυρώσει ή να α̟ορρίψει το 

̟ρόστιµο ή την ̟οινή.  Σε ̟ερί̟τωση ε̟ιβολής τριών ̟ροστίµων η σύµβαση θα καταγγέλλεται αυτόµατα.  Το 

ίδιο ισχύει σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ανάδοχος ε̟ι̟ληχθεί ή τιµωρηθεί α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή µε ο̟οιαδή̟οτε 

̟οινή για ̟ερισσότερες α̟ό εξ φορές. 

• Κατά τον έλεγχο της ̟οσότητας του βάρους ο̟οιασδή̟οτε µερίδας, ε̟ιτρέ̟εται να δια̟ιστωθεί 

α̟όκλιση µέχρι 10% α̟ό τα όρια ̟ου ορίζονται στη διακήρυξη. ∆εν ε̟ιτρέ̟εται όµως να δια̟ιστωθεί 

αρνητική α̟όκλιση βάρους σε σύνολο δειγµατοληψίας ̟έντε µερίδων. Εάν δια̟ιστωθεί α̟όκλιση α̟ό 

τις ̟ροδιαγραφές ε̟ιβάλλεται χρηµατική ̟οινή δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €). Ε̟ίσης, σε ̟ερί̟τωση 

µη τήρησης του ̟ροβλε̟όµενου α̟ό την ̟ροσφορά αριθµού των εναλλακτικών, θα ε̟ιβάλλεται 

αντίστοιχη µε την ̟αρα̟άνω, αναφερόµενη χρηµατική ̟οινή. 

• Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δια̟ιστωθεί α̟ό τον εργαστηριακό έλεγχο ότι δεν τηρούνται οι ̟οιοτικές 

̟ροδιαγραφές, σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης και της ̟ροσφοράς του αναδόχου, οι ̟οινές 

θα είναι ̟εντα̟λάσιες α̟ό αυτές ̟ου αφορούν στον έλεγχο των ̟οσοτήτων. 

• Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το α̟ασχολούµενο ̟ροσω̟ικό, αριθµητικά δεν θα είναι ακριβώς αυτό ̟ου 

̟ροτείνεται στην ̟ροσφορά, η ̟οινή θα είναι ό̟ως στην ̟αρα̟άνω β ̟ερί̟τωση. 

• Εάν σε ε̟όµενο έλεγχο δια̟ιστωθεί ̟αρόµοια ̟αράβαση η χρηµατική ̟οινή δι̟λασιάζεται. 

• Εάν κά̟οια α̟ό τις ̟αρα̟άνω ̟αραβάσεις ε̟αναληφθεί, κατό̟ιν α̟οφάσεως της Συγκλήτου ή του 

Πρυτανικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος, κινείται η διαδικασία έκ̟τωσης του αναδόχου και η 

κατά̟τωση της εγγυητικής ε̟ιστολής καλής εκτέλεσης υ̟έρ της Αναθέτουσας Αρχής. 
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• Οι ̟αρα̟άνω χρηµατικές ̟οινές ε̟ιβάλλονται µε α̟όφαση της Συγκλήτου ή του Πρυτανικού 

Συµβουλίου και η ̟αρακράτηση των αντίστοιχων ̟οσών θα γίνεται α̟ό το αµέσως ε̟όµενο 

χρηµατικό ένταλµα ̟ληρωµής του Αναδόχου. 

• Για κάθε άλλη α̟όκλιση α̟ό τους όρους της σύµβασης και της ̟ροσφοράς, καθώς και για ̟ερι̟τώσεις 

µη τήρησης των υ̟οχρεώσεων ̟ρος τους εργαζοµένους, το Πρυτανικό Συµβούλιο έχει το δικαίωµα να 

ε̟ιβάλλει χρηµατική ̟οινή ανάλογη αυτών ̟ου αναφέρονται ανωτέρω. Σε ̟ερί̟τωση υ̟οτρο̟ής 

ισχύουν τα αναφερόµενα στα στοιχεία γ και δ του άρθρου αυτού. 

• Σε ̟ερί̟τωση αθετήσεως των όρων της σύµβασης ή σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο Ανάδοχος δεν 

αντα̟οκρίνεται α̟όλυτα στις υ̟οχρεώσεις ̟ου α̟ορρέουν α̟ό τους όρους της διακήρυξης και της 

σύµβασης ̟ου θα υ̟ογραφεί ή δεν συµµορφώνεται ̟ρος τις υ̟οδείξεις του αρµοδίου διοικούντος 

οργάνου του Πανε̟ιστηµίου Αιγαίου, µε εισήγηση της αρµόδιας ε̟ιτρο̟ής και των άλλων υ̟ηρεσιών 

(Αγορανοµία, Υγειονοµικό κ.λ.̟.) για την εύρυθµη και άψογη λειτουργία του εστιατορίου, το 

Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου, διατηρεί το δικαίωµα να λύσει µονοµερώς τη σύµβαση και να κηρύξει 

έκ̟τωτο τον ανάδοχο, ο ο̟οίος ̟έρα α̟ό τις άλλες συνέ̟ειες ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό τη σχετική 

νοµοθεσία και τη διακήρυξη, βαρύνεται και µε κατά̟τωση ̟οινικής ρήτρας ̟οσού είκοσι χιλιάδων 

ευρώ (20.000 €) η ο̟οία θα εισ̟ραχθεί µε την διαδικασία εισ̟ράξεως δηµοσίων εσόδων. 

• Το Πανε̟ιστήµιο αναστέλλει την καταβολή ο̟οιουδή̟οτε ̟οσού, ̟ληρωτέου σύµφωνα µε την 

Σύµβαση ̟ρος τον Ανάδοχο, µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υ̟οχρεώσεων και οι εγγυητικές 

ε̟ιστολές κατα̟ί̟τουν. 

• Για τη διαδικασία και τις συνέ̟ειες της έκ̟τωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του Π.∆. 

118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 Ο : Εξαίρεση Ε̟ιβολής Κυρώσεων - Ανωτέρα Βία  

 

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκ̟λήρωση των συµβατικών τους υ̟οχρεώσεων, στο µέτρο 

̟ου η αδυναµία εκ̟λήρωσης οφείλεται σε ̟εριστατικά ανωτέρας βίας. 

Η α̟όδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν ̟ου την ε̟ικαλείται. 

Ως ̟ερι̟τώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι ̟αρακάτω:  

(1) Γενική ή µερική α̟εργία, ̟ου συνε̟άγεται τη διακο̟ή των εργασιών του καταστήµατος ή του 

εργοστασίου του ̟ροµηθευτή. 

(2) Γενική ή µερική ̟υρκαγιά στο κατάστηµα ή στο εργοστάσιο του ̟ροµηθευτή. 

(3) Πληµµύρα. 

(4) Σεισµός.  

(5) Πόλεµος.  

Ο Ανάδοχος, ε̟ικαλούµενος υ̟αγωγή της αδυναµίας εκ̟λήρωσης υ̟οχρεώσεών του σε γεγονός ̟ου εµ̟ί̟τει 

στην ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο, οφείλει να γνωστο̟οιήσει και ε̟ικαλεσθεί ̟ρος την Αναθέτουσα Αρχή τους 

σχετικούς λόγους και ̟εριστατικά εντός α̟οσβεστικής ̟ροθεσµίας είκοσι (20) ηµερών α̟ό τότε ̟ου 

συνέβησαν, ̟ροσκοµίζοντας τα α̟αραίτητα α̟οδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υ̟οχρεούται να 
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α̟αντήσει εντός είκοσι (20) ηµερών α̟ό λήψεως του σχετικού αιτήµατος του Αναδόχου, διαφορετικά µε την 

̟άροδο ά̟ρακτης της ̟ροθεσµίας τεκµαίρεται η α̟οδοχή του αιτήµατος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 Ο : Τρο̟ο̟οίηση της Σύµβασης 

 

Η σύµβαση µ̟ορεί να τρο̟ο̟οιηθεί, όταν συµφωνήσουν γι’ αυτό τα συµβαλλόµενα µέρη. Ο̟οιαδή̟οτε όµως, 

τρο̟ο̟οίηση των όρων της ̟αρούσας Σύµβασης δύναται να γίνει µόνο εγγράφως και θα υ̟ογράφεται και 

α̟ό τους δύο συµβαλλοµένους, µετά α̟ό γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου του Πανε̟ιστηµίου, 

α̟οκλειόµενης ρητά ο̟οιασδή̟οτε τρο̟ο̟οίησης µε ̟ροφορική συµφωνία. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 Ο : Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – Ε̟ίλυση ∆ιαφορών 

 

Ο Ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα ̟ροσ̟αθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, ̟ου 

τυχόν θα ̟ροκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύµβασης ̟ου θα υ̟ογραφεί.  

Ε̟ί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται α̟ό τα ελληνικά δικαστήρια και συγκεκριµένα τα δικαστήρια της 

Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι ̟άντοτε το Ελληνικό. ∆εν α̟οκλείεται, ωστόσο, για 

ορισµένες ̟ερι̟τώσεις εφόσον συµφωνούν και τα δύο µέρη, να ̟ροβλεφθεί στη σύµβαση ̟ροσφυγή των 

συµβαλλοµένων, αντί των δικαστηρίων, σε διαιτησία σύµφωνα ̟άντα µε την ελληνική νοµοθεσία και µε όσα 

µεταξύ τους συµφωνήσουν. Αν δεν ε̟έλθει τέτοια συµφωνία, η αρµοδιότητα για την ε̟ίλυση της διαφοράς 

ανήκει στα ελληνικά δικαστήρια κατά τα οριζόµενα στην ̟ροηγούµενη ̟αράγραφο. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 Ο : Παράρτηµα: ∆ιέ̟οντα το Έργο Έγγραφα 

 

Τα έγγραφα ̟ου διέ̟ουν την ̟αρούσα Σύµβαση, τα ο̟οία υ̟ογράφονται α̟ό αµφότερα τα συµβαλλόµενα 

µέρη, ̟ροσαρτώνται στην ̟αρούσα Σύµβαση και α̟οτελούν ένα ενιαίο και ανα̟όσ̟αστο σύνολο µε τη 

Σύµβαση, οι όροι τους µάλιστα ισχύουν το ίδιο µε τους όρους της ̟αρούσας Σύµβασης και συµφωνούνται 

όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής: 

1. Η ̟λήρης οικονοµική και τεχνική ̟ροσφορά της εταιρείας στο διαγωνισµό, µε αρ. ̟ρ. 

……………….. 

2. Η α̟όφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου κατά τη Συνεδρίασή του ………………… (θέµα 

……), µε την ο̟οία έγινε η κατακύρωση. 
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ΑΡΘΡΟ 16 Ο : Λοι̟οί Όροι 

 

Α̟οκλείεται η α̟ό τον Ανάδοχο σε τρίτον εκχώρηση των, α̟ό την ̟αρούσα ̟ροκυ̟τόντων, δικαιωµάτων και 

υ̟οχρεώσεών του. 

Ο Ανάδοχος είναι ̟λήρως και α̟οκλειστικά µόνος υ̟εύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως 

̟ρος το α̟ασχολούµενο α̟ό αυτόν ̟ροσω̟ικό για την εκτέλεση των υ̟οχρεώσεων της Σύµβασης. Σε 

̟ερί̟τωση ο̟οιασδή̟οτε ̟αράβασης ή ζηµίας ̟ου ̟ροκληθεί σε τρίτους υ̟οχρεούται µόνος αυτός στην 

α̟οκατάστασή της. 

Η Αναθέτουσα Αρχή α̟αλλάσσεται α̟ό κάθε ευθύνη και υ̟οχρέωση α̟ό τυχόν ατύχηµα ή α̟ό κάθε άλλη 

αιτία κατά την εκτέλεση του έργου. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υ̟οχρέωση καταβολής α̟οζηµίωσης για 

υ̟ερωριακή α̟ασχόληση ή ο̟οιαδή̟οτε άλλη αµοιβή στο ̟ροσω̟ικό του αναδόχου ή τρίτων. 

Κάθε διαφορά ̟ου αφορά την ερµηνεία και την εκτέλεση της Σύµβασης θα ε̟ιλύεται α̟ό τα αρµόδια 

∆ικαστήρια της Μυτιλήνης.  

Η ̟αρούσα Σύµβαση υ̟ερισχύει α̟ό κάθε άλλο κείµενο στο ο̟οίο αυτή στηρίζεται (διακήρυξη, ̟ροσφορές, 

κ.λ.̟.), εκτός εάν αυτό µνηµονεύεται ρητώς στην ̟αρούσα Σύµβαση. 

Η ̟αρούσα Σύµβαση διέ̟εται α̟ό τις διατάξεις του Ν. 2286/1995 (ΦΕΚ Α’ 19), του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α’ 

150) και τις λοι̟ές ̟ερί ̟ροµηθειών του ∆ηµοσίου και Ν.Π.∆.∆. διατάξεις.  

Για κάθε ζήτηµα ̟ου δεν καθορίζεται µε σαφήνεια στην ̟αρούσα Σύµβαση, εφαρµόζονται οι διατάξεις της 

κείµενης νοµοθεσίας ̟ερί ̟ροµηθειών του ∆ηµοσίου, ό̟ως αυτή ισχύει κατά την ηµέρα υ̟ογραφής της 

̟αρούσας. 

 

Τέλος, η ̟αρούσα Σύµβαση, αφού συντάχθηκε σε τρι̟λό και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, µονογράφεται 

και υ̟ογράφεται α̟ό τους συµβαλλόµενους ως έ̟εται. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 

Για το 
 
 

Πανε̟ιστήµιο Αιγαίου 

 
 

Για την εταιρεία 
 

µε την ε̟ωνυµία 
«……………………………………………» 

  

  
  Καθ. Ιωάννης Κάλλας  

 

Αντι̟ρύτανης Οικονοµικού 
Προγραµµατισµού και Ανά̟τυξης 

Ο νόµιµος 
εκ̟ρόσω̟ος 

 
 ………………………………… 
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Γ.3 ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΠΡΟΣΦ/ΜΕΝΗ 
ΤΙΜΗ 

ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ 
(<=2,25€) 

ΦΠΑ 
16%  

ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ 
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