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Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η  Ν ο  1 / 2 0 1 6   

ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φοιτητική Λέσχη

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά

ΠPOΫΠOΛOΓΙΣMOΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ενδεικτικός προϋπολογισμός ποσού ύψους  2.500.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για 24 μήνες, με δικαίωμα 
μονομερούς παράτασης για 12 μήνες ενδεικτικού 
προϋπολογισμού ποσού ύψους 1.250.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Τακτικές Πιστώσεις Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
ΚΑΕ 2631 «Χορηγίες για τη λειτουργία των Φοιτητικών 
Συσσιτίων»

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 55300000-3 (Υπηρεσίες Εστιατορίου & Παροχής Φαγητού)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

19-04-2016

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  ΣΤΟ «ΤΕΥΧΟΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

22-04-2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ

22-04-2016 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

22-04-2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
ΤΟΥ ΚΗΜΔΗΣ

22-04-2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ www.aueb.gr

22-04-2016 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ
www.promitheus.gov.gr.
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

22-04-2016

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
(Ημερομηνία αποσφράγισης των 
προσφορών) 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει μέσω του 
ηλεκτρονικού συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ στις 17-06-2016 
ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος  11:00. Αν η 
αποσφράγιση των προσφορών δεν καταστεί δυνατή την 
ημέρα του διαγωνισμού για τυχόν απρόβλεπτο γεγονός (π.χ
βλάβη στο Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., απεργία, έκτακτοι   υπηρεσιακοί 
λόγοι κλ.π), αυτή θα αναβληθεί για τις 20-06-2016 ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 11:00

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

06-06-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδος 8:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ  
ΛΗΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

13-06-2016,  ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδος 15:00

ΈΝΤΥΠΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά της προσφοράς που 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκομίζονται κατά 
περίπτωση σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την καταληκτική ημερομηνία της 
ηλεκτρονικής υποβολής, δηλαδή μέχρι 16-06-2016, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 14:00

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Ηλεκτρονική υποβολή: Διαδικτυακή  Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 Έντυπη υποβολή δικαιολογητικών στο Πρωτόκολλο
του  Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 23551
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Έχοντας υπόψη:
 του άρθρου 98 του Συντάγματος,
 του Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ 204/τ.Α/19-07-1974) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων

Δημοσίου Δικαίου», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε,
 του  Ν.  1642/1986  (ΦΕΚ  125/τ.Α./21-08-1986)  «Για  την  εφαρμογή  του  φόρου

προστιθέμενης αξίας και άλλες διατάξεις»,
 του  Ν.2472/1997  (ΦΕΚ  50/Α΄)  «Περί  προστασίας  του  ατόμου  από  την  επεξεργασία

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/τ.Α/22-03-1994) «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν

γένει,  σύναψη δανείων,  υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της
Ελλάδος  Συστήματος  Παρακολούθησης  Συναλλαγών  επί  Τίτλων  με  Λογιστική  Μορφή
(Άϋλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις»,  άρθρο 24  «Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από
εμπορικές επιχειρήσεις»,

 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/τ.Α/27-11-1995)  «Περί  Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες Διατάξεις», και όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4270/2014

 του Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ 66/τ.Α/11-04-1996), όπως αυτό ισχύει
μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 του Ν.
3414/2005,

 του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
(ΦΕΚ 19 τ. Α΄/1-2-1995),

 του Π.Δ. 346/98 «Προσαρμογή τα Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις
υπηρεσιών  τις  διατάξεις  της  Οδηγίας  92/50/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου  της  18ης Ιουλίου
1992» άρθρο 35 παρ. 1 και το άρθρο 36,

 του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α΄248), «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

 του  Ν.  3021/2002  (ΦΕΚ  143/τ.Α/19-06-2002)  «Περιορισμοί  στη  σύναψη  δημοσίων
συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων
ενημέρωσης  και  άλλες  διατάξεις»,  άρθρο  4  «Υποχρέωση  διασταύρωσης  στοιχείων
επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις»,

 του  Ν.  3060/2002  (ΦΕΚ  242/τ.Α/11-10-2002)  «Ρύθμιση  θεμάτων  αρμοδιότητος  του
Υπουργείου  Δικαιοσύνης», άρθρο  2  «Έλεγχος  νομιμότητας  συμβάσεων  προμηθειών,
παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων»,

 του Π.Δ.  166/2003  (ΦΕΚ 138/τ.Α/05-06-2003)  «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
στην  Οδηγία  2000/35  της  29.6.2000  για  την  καταπολέμηση  των  καθυστερήσεων
πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές»,

 του  Ν.  3310/2005  «Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ 30/τ.Α/14-
2-2005), όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/τ.Α/10-11-2005) και με
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την  υπ’  αριθμ.  20977/23-8-2007  κοινή  απόφαση  των  υπουργών  Ανάπτυξης  και
Επικρατείας  «Δικαιολογητικά για τη τήρηση των μητρώων του Ν.  3310/2005,  όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ 1673/τ.Β/23-8-2007),

 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/τ.Α/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις
διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ “περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων  έργων,  προμηθειών  και  υπηρεσιών”,  όπως  τροποποιήθηκε  με  την  Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005»,

 του Π.Δ.  118/2007  (ΦΕΚ 150/τ.Α/10-7-2007)  «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», που
δεν αντίκεινται στις διατάξεις του Π.Δ.60/2007,

 του  Ν.  3886/2010  (ΦΕΚ  173/τ.Α/30-09-2010)  «Δικαστική  προστασία  κατά  τη  σύναψη
δημοσίων συμβάσεων - εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/εοκ
του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (l 395) και την οδηγία 92/13/εοκ του Συμβουλίου
της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (l 76), όπως τροποποιήθηκαν με την οδηγία 2007/66/εκ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (l 335)», 

 Την υπ’ αρ. 1108437/2565/ΔΟΣ/15.11.2005 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Καθορισμός Χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» (ΦΕΚ
1590/Β΄),

 Τις  διατάξεις  του  Ν.2328/1995  (ΦΕΚ  159/Α΄)  «Νομικό  καθεστώς  της  ιδιωτικής
τηλεόρασης και  της τοπικής ραδιοφωνίας,  ρύθμιση  θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής
αγοράς  και  άλλες  διατάξεις»,  όπως  τροποποιημένος  ισχύει  μετά  την  έναρξη
εφαρμογής των Ν.3310/2005 και 3414/2005.

 Τις  διατάξεις  του  Π.Δ.113/2010  (ΦΕΚ  194/Α΄).  «Ανάληψη  Υποχρεώσεων  από  τους
Διατάκτες».

 του Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 135 Ά),
 του Π.Δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» άρθρο 2 (ΦΕΚ 84 Α΄),
 του  Ν.3863/2010  (ΦΕΚ  115/Α΄)«Νέο  Ασφαλιστικό  Σύστημα  και  συναφείς  διατάξεις,

ρυθμίσεις  στις  εργασιακές  σχέσεις  »  και  τις  διατάξεις  του  Ν.4144/2013  (ΦΕΚ  88/Α)
«Αντιμετώπιση  της  παραβατικότητας  στην  Κοινωνική  Ασφάλιση  και  στην  αγορά
εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Πρόνοιας»,

 του  άρθρου  8  του  Ν.2741/1999  (ΦΕΚ  199/Α’)  «Ενιαίος  Φορέας  Ελέγχου  τροφίμων,
άλλες  ρυθμίσεις  θεμάτων  Υπουργείου  Ανάπτυξης  και  άλλες  διατάξεις»,  όπως  αυτό
τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 του Ν.3060/2002 (ΦΕΚ 242/Α’) και 9 του Ν.3090/2002
(ΦΕΚ  329/Α’)  και  όπως  το  άρθρο  αυτό  εφαρμόζεται  μετά  την  έναρξη  ισχύος  του
Ν.3310/2005.

 του άρθρου 35 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α’) «Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση
της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και  της αγοράς –
Θέματα υπουργείου Ανάπτυξης».

 του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/τ.Α/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο» άρθρο 1, περ. θ΄ και άρθρα 35, 36, 37,
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 του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»,
 του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α) Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του

μεσοπρόθεσμου  πλαισίου  δημοσιονομικής  στρατηγικής  2012-2013  και  ειδικότερα
ρυθμίσεις που αφορούν την συμπλήρωση του Π.Δ.118/07 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, Άρθρο 9) &
την  τροποποίηση  της  Σύστασης  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄, Άρθρο 10).

 του Π.Δ. 377/89 (ΦΕΚ 166/1/89) «Μετονομασία ΑΣΟΕΕ, ΠΑΣΠΕ, ΑΒΣΠ και ΑΓΣΑ»,
 του  Ν.  4009/2011  (ΦΕΚ  195/τ.Α/06-09-2011)  «Δομή,  λειτουργία,  διασφάλιση  της

ποιότητας  των  σπουδών  και  διεθνοποίηση  των  ανωτάτων  εκπαιδευτικών  ιδρυμάτων»
άρθρο 53 και 80,

 την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν.2188/1994 (ΦΕΚ 18/Α΄) «Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης
της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

 του Π.Δ. 387/1983 «Λειτουργία, Οργάνωση, Διοίκηση Φοιτητικών λεσχών στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές αυτών» (ΦΕΚ 141
Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 143/1990 (ΦΕΚ 55 Α΄/10-4-1990). 

 της  υπ’  αριθμ.  Φ.5/68535/Β3/18-6-2012  (ΑΔΑ:  Β4ΛΜ9-Ν1Γ)  Κοινής  Υπουργικής
Απόφασης  Οικονομικών  και  Παιδείας  και  Θρησκευμάτων  «Καθορισμός  όρων,
προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.»
(ΦΕΚ 1965/τ.Β/18-6-2012),

 της Κ.Υ.Α αριθμ. Φ.547452/Β3/2007 Υπουργείου Οικονομικών και ΥΠ.Ε.Π.Θ.  «Αύξηση
του  ημερήσιου  σιτηρέσιου  για  τους  προπτυχιακούς  φοιτητές  –  σπουδαστές  της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 836/τ.Β/30-5-2007), με την οποία αυξήθηκε η τιμή του
ημερησίου σιτηρεσίου των δικαιουμένων δωρεάν σίτισης φοιτητών στο ποσό των 1,80
€ πλέον ΦΠΑ.

 του  Ν.3861/2010  (ΦΕΚ  112/Α΄)  Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την  υποχρεωτική
ανάρτηση νόμων και  πράξεων των κυβερνητικών,  διοικητικών και  αυτοδιοικητικών
οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις και η τροποποίηση
αυτού με το άρθρο 23 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/Α),

 του  Ν.  4013/2011  (ΦΕΚ  204/τ.Α/15-11-2011)  «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής
Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων  Συμβάσεων  –
Αντικατάσταση  του  έκτου  κεφαλαίου  του  ν.  3588/2007  (πτωχευτικός  κώδικας)  –
Προπτωχευτική  διαδικασία  εξυγίανσης  και  άλλες  διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,

 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.A/29-05-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»,  όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20,
του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α/7-04-2014),  

 του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων
και κρατούμενων σε άδεια και άλλες διατάξεις», άρθρο 9, παρ. 4β,
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 της  Υ.Α.  Π1/2390/16-10-2013  (ΦΕΚ  2677/τ.Β/21-10-2013)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,

 της με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγυκλίου με θέμα «Ενημέρωση
για το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»,

 του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α)  «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012,
4093/2012 και 4127/2013»,

 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων
του Π.Δ.318/1992 (ΦΕΚ 161/Α) και λοιπές ρυθμίσεις».

 του  Ν.  4281/2014  (ΦΕΚ  160/τ.Α/08-08-2014)  «Μέτρα  στήριξης  και  ανάπτυξης  της
ελληνικής  οικονομίας,  οργανωτικά  θέματα  Υπουργείου  Οικονομικών  και  άλλες
διατάξεις»,  άρθρο 157  «Εγγυήσεις»,  παρ.  1,  περ.  α’  σε συνδυασμό με το άρθρο 201
«Έναρξη ισχύος», παρ. 5,

 του άρθρου 93 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/Α/21-02-2016), σύμφωνα με το οποίο η ισχύς
των διατάξεων του Μέρους Β’ του ν. 4281/2014 αρχίζει από την 30η Απριλίου 2016,
εκτός αν ορίζεται άλλως στις επιμέρους διατάξεις αυτού,

 την  υπ΄  αριθμ.  πρωτ.  62337/Β2/13-04-2016  Απόφαση  του  Υπουργού  Παιδείας  και
Θρησκευμάτων με θέμα: «Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για τα οικονομικά έτη 2017 και
2018 (ΚΑΕ 2631) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)». 

 τις  εγκεκριμένες  πιστώσεις  για  την  εκτέλεση  του  έργου  σε  βάρος  των  τακτικών
πιστώσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ΚΑΕ 2631

 την από 18/04/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φοιτητικής Λέσχης του
Οικονομικού  Πανεπιστημίου  Αθηνών  «Έγκριση  διενέργειας  ηλεκτρονικού  διεθνή
ανοικτού  Διαγωνισμού,  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  για  τη  σύναψη  σύμβασης
υπηρεσιών  με  αντικείμενο  την  εκμετάλλευση  του  φοιτητικού  εστιατορίου  της
Φοιτητικής  Λέσχης  του  Οικονομικού  Πανεπιστημίου  Αθηνών,  για  τη  σίτιση  των
φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Ηλεκτρονικό  Διεθνή  Ανοικτό  Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σε ευρώ, με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για
την  ανάδειξη  αναδόχου  για  τη  σύναψη  σύμβασης  υπηρεσιών  με  αντικείμενο  την
εκμετάλλευση  του  φοιτητικού  εστιατορίου  της  Φοιτητικής  Λέσχης  του  Οικονομικού
Πανεπιστημίου  Αθηνών,  για  τη  σίτιση  ενδεικτικά  δύο  χιλιάδων  διακοσίων  (2.200)
φοιτητών, για τα οικονομικά έτη 2017 και  2018 και ειδικότερα για το χρονικό διάστημα
από  01-01-2017  μέχρι  και  31-12-2018,  ήτοι  24  μήνες  ενδεικτικού  συνολικού
προϋπολογισμού δύο εκατομμυρίων τριάντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι ευρώ
και  τριάντα  τριών  λεπτών  (2.032.520,33  €)  χωρίς  ΦΠΑ,  ήτοι  δύο  εκατομμυρίων
πεντακοσίων  χιλιάδων  ευρώ  (2.500.000,00  €)  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α,  με
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δικαίωμα μονομερούς παράτασης από την Υπηρεσία για το οικονομικό έτος 2019 για το
χρονικό διάστημα από 01-01-2019 έως 31-12-2019 ήτοι 12 επιπλέον μήνες ύστερα από
απόφαση  του  αρμόδιου  οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής,  σύμφωνα  με  τα  όσα
ορίζονται  στην  διακήρυξη,  ενδεικτικού προϋπολογισμού  ενός εκατομμυρίου δεκαέξι
χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (1.016.260,17  €) χωρίς ΦΠΑ,
ήτοι  ενός  εκατομμυρίου  διακοσίων  πενήντα  χιλιάδων  ευρώ  (1.250.000,00  €)
συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Φοιτητική Λέσχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  

 Διεύθυνση έδρας: Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434, Αθήνα.
 Τηλέφωνο: 210 8203223
 Fax: 210 8223360
 Αρμόδιοι υπάλληλοι:  Κακούρος Γεώργιος, Γεωργαντά Βενετία
 E-mail: flesxi  @  aueb  .  gr 

2.  Είδος Σύμβασης

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών.

Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα και
θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται από την σύμβαση
θα  έχουν  ανάλογη  εφαρμογή  οι  σχετικές  διατάξεις  των  Κοινοτικών  Οδηγιών  περί
δημοσιών υπηρεσιών.

3. Χρόνος υλοποίησης της σύμβασης και Προϋπολογισμός της σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών - Χρηματοδότηση

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για το χρονικό διάστημα από 01-01-2017 μέχρι και 31-
12-2018.  Ο  ενδεικτικός  προϋπολογισμός  του  έργου  ανέρχεται  στο  ποσό  των δύο
εκατομμυρίων  πεντακοσίων  χιλιάδων  ευρώ  (2.500.000,00  €)  συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από την Υπηρεσία για 12 επιπλέον μήνες
ύστερα από απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα
όσα  ορίζονται  στην  διακήρυξη,  ενδεικτικού  προϋπολογισμού  ενός  εκατομμυρίου
διακοσίων  πενήντα  χιλιάδων  ευρώ  (1.250.000,00  €)  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  Η
δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 2631 του Φορέα 200 του Ιδρύματος, οικονομικών ετών 2017
και 2018, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ.  62337/Β2/13-04-2016 Απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για τα οικονομικά
έτη 2017 και 2018 (ΚΑΕ 2631) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)».

Πριν την σύναψη της σύμβασης,  η σύμβαση θα υποβληθεί στο αρμόδιο κλιμάκιο του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, προκειμένου να διενεργηθεί επ΄ αυτής έλεγχος νομιμότητας. Ο
προσυμβατικός αυτός έλεγχος είναι υποχρεωτικός σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου
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12, παρ. 27 του Ν. 3310/2005, δεδομένου ότι το ύψος της υπερβαίνει το ποσό του ενός
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €).

4. Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών

Ο ανάδοχος θα αναλάβει το έργο της εκμετάλλευσης του φοιτητικού εστιατορίου του
Οικονομικού  Πανεπιστημίου  Αθηνών  και  αναλυτικότερα  την  προμήθεια  των
απαραίτητων υλικών, την παρασκευή και την προετοιμασία των φοιτητικών γευμάτων
καθώς  και  την  παροχή  στους  φοιτητές  με  το  σύστημα  της  αυτοεξυπηρέτησης  (self-
service).  Οι  ζητούμενες  υπηρεσίες  κατατάσσονται  στον  κωδικό  CPV  55300000-3
(Υπηρεσίες Εστιατορίου & Παροχής Φαγητού)  βάσει του Καταλόγου Κοινής Ονοματολογίας
Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement Vocabulary codes-CPV).

5. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών

Το  εστιατόριο  στεγάζεται  σήμερα  επί  της  οδού  Πατησίων  76,  εντός  του  κτιριακού
συγκροτήματος του Πανεπιστημίου και θα παραδοθεί στον ανάδοχο χωρίς μίσθωμα, με
όλες τις υπάρχουσες σε αυτό εγκαταστάσεις και τον τεχνικό εξοπλισμό που αναφέρεται
στον Επισυναπτόμενο Πίνακα 1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει ανελλιπώς για την
συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού καθώς και την αποκατάσταση των βλαβών του.
Οποιοσδήποτε  επιπλέον  εξοπλισμός  που  θα  απαιτηθεί  για  την  εύρυθμη  και  άρτια
λειτουργία του φοιτητικού εστιατορίου, βαρύνει τον ανάδοχο και θα τοποθετηθεί μετά
από υπόδειξη του αναδόχου και συμφωνία της Υπηρεσίας.  Μεταφορά ή επέκταση του
εστιατορίου σε άλλους χώρους αποφασιζόμενη από πλευράς Πανεπιστημίου, η δαπάνη
της οποίας βαρύνει τον ανάδοχο, δεν επηρεάζει την ισχύ της σύμβασης με τον ανάδοχο.

O  ανάδοχος  υποχρεούται  επίσης  να  λειτουργεί  τον  χώρο  του  εστιατορίου  που  έχει
κατασκευαστεί εντός του Ιδρύματος για την σίτιση του προσωπικού του Ο.Π.Α, με το ίδιο
γευματολόγιο  κατά  τις  μεσημεριανές  ώρες  12:00  έως  16:00  από  Δευτέρα  μέχρι  και
Παρασκευή  με  καταβολή  του  κόστους  του  γεύματος  από  τους  σιτιζόμενους.  Το
εστιατόριο  αυτό  είναι  65  περίπου  θέσεων  και  ο  ανάδοχος  δεν  θα  υποχρεούται  για
σερβίρισμα  των  γευμάτων  στους  καθήμενους,  έναντι  προκαθορισμένου  αντιτίμου
σύμφωνα με τα παρακάτω: 
παροχή μεσημεριανού γεύματος, έναντι του ποσού των 1,80 € πλέον ΦΠΑ

Σε  περίπτωση  μεταφοράς  του  εστιατορίου  σε  άλλο  χώρο,  ο  ανάδοχος  είναι
υποχρεωμένος να παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την λειτουργία του εστιατορίου,
και να παρασκευάζει στον νέο μαγειρείο τα γεύματα για την σίτιση των φοιτητών και να
παρέχει υπηρεσίες σίτισης στους νέους αυτούς χώρους μετά από σχετική υπόδειξη του
Δ.Σ της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ. 
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6. Αντιπροσφορές 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται  δεκτές.  Σε  περίπτωση  υποβολής τους απορρίπτονται,  ως
απαράδεκτες (άρθρο 14 του Π.Δ. 118/07 Κ. Π. Δ.). 

Επίσης,  δεν  γίνονται  δεκτές  εναλλακτικές  προσφορές  ή  προσφορές  για  μέρος  των
υπηρεσιών,  που  αποτελούν αντικείμενο  της  παρούσης.  Σε  περίπτωση  υποβολής  τους
απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

7. Τόπος παραλαβής των διακηρύξεων 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr  του  συστήματος.  Η  διάθεση  της  Διακήρυξης  γίνεται
ηλεκτρονικά  στο  δικτυακό  τόπο  του  διαγωνισμού  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Το  πλήρες  σώμα  της  Διακήρυξης  είναι
διαθέσιμο  σε  ηλεκτρονική  μορφή  στην  ιστοσελίδα  του  Οικονομικού  Πανεπιστημίου
Αθηνών  www.aueb.gr,  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ),  στην  πλατφόρμα  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, στο Εμπορικό και
Βιομηχανικό  Επιμελητήριο  Αθηνών,  στο  Βιοτεχνικό  Επιμελητήριο  Αθηνών,  στο
Επαγγελματικό  Επιμελητήριο Αθηνών και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών
και Συναφών Επαγγελμάτων.

8. Διαδικασία διαγωνισμού και τρόπος υποβολής προσφορών

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον
πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της προκήρυξης
στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της δημοσίευσης
περίληψης της διακήρυξης αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημόσιων Συμβάσεων της
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 10 της Υ.Α Π1/2390/2013.

Οι προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013
(ΦΕΚ 242/τ.Α/6-11-2013)  «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων ……….. και άλλες διατάξεις»,
(άρθ.  9,  παρ.4β).  και  της   Υ.Α.  Π1/2390/16-10-2013  (ΦΕΚ  2677/Β/21-10-2013)  «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  καθώς και σύμφωνα με τις οδηγίες προσαρμογής των γενικών
όρων των διακηρύξεων των διαγωνισμών που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω
του ΕΣΗΔΗΣ. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που
έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση
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εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus),  τα οποία μπορούν να είναι στην Αγγλική
γλώσσα. 

9. Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα υποβολής προσφορών

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΥΛΗ ΤΟΥ

ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΚΑΙ ΩΡΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΚΑΙ ΩΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr.
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

22-04-2016 

06-06-2016,
Ημέρα Δευτέρα

και ώρα
Ελλάδος 8:00

13-06-2016,
Ημέρα Δευτέρα

και ώρα Ελλάδος
15:00

17-06-2016 ημέρα
Παρασκευή και ώρα

Ελλάδος  11:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

10.  Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης Ηλεκτρονικών προσφορών. 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει  τέσσερις (4)  εργάσιμες  ημέρες
μετά την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των προσφορών,  ήτοι  στις  17-06-2016,
ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 11:00,  μέσω της αρμόδιας πιστοποιημένης στο
Σύστημα Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού, η οποία θα συσταθεί
για το σκοπό αυτό. 

11. Εγγύηση συμμετοχής και εγγύηση καλής εκτέλεσης

Κάθε  προσφορά  συνοδεύεται  υποχρεωτικά,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  από  εγγύηση
συμμετοχής  υπέρ  του  συμμετέχοντος,  ύψους  σαράντα  χιλιάδων  εξακοσίων  πενήντα
ευρώ  και  σαράντα  ενός  λεπτών  (40.650,41€),  ήτοι  ποσοστό  2%  της  συνολικής
προϋπολογισθείσας  δαπάνης,  μη συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α.  ο  οποίος  σήμερα
είναι 23% (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α΄  σε συνδ. με άρθρο 201 παρ. 5ν.  4281/2014).  Η
εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει  τουλάχιστον για τριάντα (30)  ημέρες,  μετά την
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητάει η Διακήρυξη.

Για  την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης,  ο ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να
καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού εκατόν ένα χιλιάδων εξακοσίων
είκοσι έξι ευρώ και δύο λεπτών (101.626,02€) , ήτοι ποσοστό  5%  της προεκτιμώμενης
αξίας της σύμβασης,  μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  ο οποίος σήμερα είναι 23%
(άρθρο 157 παρ.  1  περ.  β΄   σε  συνδ.  με  άρθρο 201 παρ.  5ν.  4281/2014).  Παράβαση
οιουδήποτε  όρου  της  σύμβασης,  συνεπάγεται  κατάπτωση  της  εγγυητικής  επιστολής
«καλής εκτέλεσης»,  υπέρ του Πανεπιστημίου. Κατά τα  λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα
στο άρθρο 157 παρ. 1 περ. α΄ και β΄ Ν. 4281/2014  και στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007.
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Επισημαίνεται ότι οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα πρέπει να
είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Γ
και Δ.

12. Δικαίωμα συμμετοχής & νομική μορφή των διαγωνιζόμενων

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν : 
α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά
β) συνεταιρισμοί
γ) κοινοπραξίες ή ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή
προκειμένου  να  υποβάλλουν  την  προσφορά.  Η  επιλεγείσα  ένωση  ή  κοινοπραξία
υποχρεούται  να  πράξει  τούτο  εάν  κατακυρωθεί  σε  αυτή  η  σύμβαση  εφόσον  η  λήψη
ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

Κάθε  διαγωνιζόμενος,  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο,  δεν  μπορεί  να  συμμετέχει  με
περισσότερες από μία προσφορές.

13. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 
α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής
ψηφιακής υπογραφής, και 
β)  να  έχουν  εγγραφεί  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  -  Διαδικτυακή  πύλη
www.promitheus.gov.gr.

14. Για  την  εγγραφή  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  ακολουθείται  η  κατωτέρω
διαδικασία:
α.  Οι  οικονομικοί  φορείς,  αιτούνται,  μέσω  της  ιστοσελίδας  συστήματος  και  από  τον
σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας
τις  απαραίτητες  πληροφορίες  και  αποδεχόμενοι  τους  όρους  χρήσης  του)
ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
 Όσοι  από  τους  ανωτέρω  διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου

(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης)  που  αυτοί  κατέχουν  από  το  σύστημα  TAXISNet  της  Γενικής
Γραμματείας  Πληροφοριακών  Συστημάτων.  Εφόσον  γίνει  η  ταυτοποίηση,
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων
της  Διεύθυνσης  Πολιτικής  Προμηθειών  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Κρατικών
Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται
την  εγγραφή  τους  συμπληρώνοντας  τον  αριθμό  ταυτότητας  ΦΠΑ  (VAT
Ιdentification  Number)  και  ταυτοποιούνται  με  χρήση  των διαπιστευτηρίων  που
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κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η
εγγραφή  του  χρήστη  από  το  Τμήμα  Προγραμματισμού  και  Στοιχείων  της
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

 Οι οικονομικοί  φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

-   είτε  υπεύθυνη  δήλωση  ψηφιακά  υπογεγραμμένη  με  επίσημη  μετάφραση
στην ελληνική. 

-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη
μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις
δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  στο  Παράρτημα  IX  Β  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις
προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του
π.δ.  60/2007,  και  σύμφωνα  με  τους  προβλεπόμενους  όρους  στο  κράτος  μέλος
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η
εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών
(3)  εργασίμων ημερών και  σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο)
στην αρμόδια υπηρεσία. 

β. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά
μέσω του Συστήματος.  
γ.  Ο  υποψήφιος  χρήστης  ενημερώνεται  από  το  Σύστημα  ή  μέσω  ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα
εγγραφής  εγκριθεί,  ο  υποψήφιος  χρήστης  λαμβάνει  σύνδεσμο  ενεργοποίησης
λογαριασμού  ως  πιστοποιημένος  χρήστης  και  προβαίνει  στην  ενεργοποίηση  του
λογαριασμού του.

15. Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού – ελάχιστα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει  με την αίτηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό να
πληροί  και  να  τεκμηριώνει  επαρκώς,  με  ποινή  αποκλεισμού,  τις  παρακάτω  ελάχιστες
προϋποθέσεις  συμμετοχής  στο  Διαγωνισμό  (ελάχιστα  κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής
σύμφωνα  με  το  άρθρο  42  του  Π.Δ.  60/2007).  Σε  αντίθετη  περίπτωση  η  προσφορά
απορρίπτεται ως μη έχουσα εκπληρώσει τις ελάχιστες τιθέμενες προϋποθέσεις ποιοτικής
επιλογής και ο υποψήφιος αποκλείεται από το στάδιο της αξιολόγησης των Τεχνικών και
Οικονομικών προσφορών.

1) Χρηματοοικονομική ικανότητα

Η χρηματοοικονομική ικανότητα του υποψηφίου Αναδόχου εξετάζεται με στόχο να
διασφαλιστεί η υλοποίηση του έργου (άρθρο 45 του Π.Δ.60/2007). 

Ελάχιστο κριτήριο:  να έχει συνολικό κύκλο εργασιών για κάθε χρήση των τριών (3)
τελευταίων  ετών  τουλάχιστον  ίσο  με  τον  ετήσιο  προϋπολογισμό  της  παρούσας
διακήρυξης, ήτοι τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ
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(1.250.000€), οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια – άρθρο 45, παρ. 1 του Π.Δ.
60/2007.

Στοιχεία  τεκμηρίωσης  χρηματοοικονομικής  ικανότητας:  ζητούμενα  δικαιολογητικά
άρθρου 11.2 «ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

2) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 

Οι  υποψήφιοι  Ανάδοχοι  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  σχετική  τεχνική/επαγγελματική
ικανότητα που να αποδεικνύεται από την παροχή υπηρεσιών αντίστοιχου μεγέθους
και  πολυπλοκότητας  με  τις  υπηρεσίες  που  αφορά  η  παρούσα  διακήρυξη,  δηλαδή
αποδεδειγμένη  ενασχόληση  και  ικανότητες,  εξειδικευμένες  γνώσεις,  σημαντική  και
τεκμηριωμένη εμπειρία σε παρόμοια έργα (άρθρο 46 του Π.Δ.60/2007).

Ελάχιστο κριτήριο: να έχει  τουλάχιστον πέντε (5) έτη προηγούμενη ενασχόληση σε
παροχή παρόμοιων υπηρεσιών μαζικής σίτισης (ως μαζική σίτιση για την παρούσα
διακήρυξη  θεωρείται  η  συστηματική  επί  καθημερινής  βάσεως  παροχή  πλήρους
σίτισης χιλίων (1.000) τουλάχιστον ατόμων για συνεχές διάστημα όχι μικρότερο των
εννέα  (9)  μηνών  ετησίως),  καθώς  και  να  διατηρεί  επιχείρηση  μαζικής  εστίασης
τουλάχιστον από πενταετίας στην οποία να απασχολούνται κατά την τελευταία τριετία
το λιγότερο είκοσι πέντε (25) άτομα σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητη
είναι η τεκμηρίωση ότι οι συμβάσεις υπηρεσιών μαζικής εκτέλεσης που επικαλείται ο
προσφέρων προς απόδειξη της εμπειρίας του έχουν περατωθεί ορθά ή είναι σε εξέλιξη
με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης (επαγγελματικές ικανότητες – άρθρο 46, παρ. 2, εδ. α
(i) του Π.Δ. 60/2007).

Στοιχεία  τεκμηρίωσης  τεχνικής  και  επαγγελματικής  ικανότητας: ζητούμενα
δικαιολογητικά άρθρου 11.2 «ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

3) Ελάχιστα επίπεδα εξασφάλισης της ποιότητας. 

Απαραίτητη  είναι  η  πιστοποίηση  της  επιχείρησης  του  υποψήφιου  Ανάδοχου,
εφαρμογής  συστημάτων  διαχείρισης  ποιότητας  της  εταιρείας  κατά  ISO  (ISO  9001)
όπως και διαχείρισης ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων κατά ISO (ISO 22000) στο
πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες μαζικής εστίασης, (πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας,
άρθρο 47 του Π.Δ. 60/2007). 

Στοιχεία  τεκμηρίωσης  εξασφάλισης  της  ποιότητας: βλέπε  άρθρο  11.2  «ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

Οι  ανωτέρω  ελάχιστες  προϋποθέσεις  συμμετοχής  στο  Διαγωνισμό,
τεκμηριώνονται με τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποχρεούται να υποβάλει
ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  στον  φάκελο  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής  (βλέπε
άρθρο 11.2 «ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»). 
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Σε περίπτωση ενώσεων προμηθευτών/ κοινοπραξιών που υποβάλλουν προσφορά, τα
ανωτέρω κριτήρια τεχνικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας ελέγχονται για τους
συμμετέχοντες σ’ αυτές αθροιστικά.

Σε  περίπτωση  ενώσεων  προμηθευτών/  κοινοπραξιών  που  υποβάλλουν  κοινή
προσφορά,  τα ανωτέρω δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την χρηματοοικονομική
και τεχνική ικανότητα, του υποψηφίου Αναδόχου, καθώς και την πιστοποίηση αυτού
κατά ISO-HACCP,  πρέπει  να  κατατεθούν για  καθένα  από  τους  συμμετέχοντες  στην
Ένωση ή Κοινοπραξία.

Οι  υποψήφιοι  που  δεν  διαθέτουν  κατά  την  κρίση  της  Αναθέτουσας  Αρχής  την
απαιτούμενη οικονομική ή/και επαγγελματική ικανότητα, καθώς και την απαιτούμενη
πιστοποίηση,  δεν  γίνονται  δεκτοί  περαιτέρω  στη  διαδικασία  αξιολόγησης  των
προσφορών.

16. Βασικοί όροι χρηματοδότησης – πληρωμή

Το 100% του προϋπολογισμού αφορά δημόσια δαπάνη. Η πληρωμή γίνεται σε βάρος
των  πιστώσεων  του  τακτικού  προϋπολογισμού  του  Φορέα  200  του  ΟΠΑ  για  τα
οικονομικά  έτη  2017  και  2018  και  σε  βάρος  του  Κ.Α.Ε.  2631.00  «Χορηγίες  για  τη
λειτουργία των Φοιτητικών Συσσιτίων».

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα με χρηματικό ένταλμα που θα
εκδίδεται στο όνομά του, μετά θεώρησή του από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών (ασφαλιστική ενημερότητα, τιμολόγιο
και λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση από το Δημόσιο Λογιστικό,
καθώς  και  πληρεξούσιο  σε  περίπτωση  που  δεν  εμφανίζεται  αυτοπροσώπως  ο
δικαιούχος).

Το καταβαλλόμενο ποσό υπολογίζεται με βάση τις ημέρες λειτουργίας του φοιτητικού
εστιατορίου  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται  στο  άρθρο  3  της  υπ’  αρθμ.  ΚΥΑ
Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (ΦΕΚ 1965/τ.Β’/18-06-2012) και μετά από σχετικές αποφάσεις
του Δ.Σ της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ, τον αριθμό των ειδικών ταυτοτήτων δωρεάν σίτισης
που έχει  χορηγήσει  η Φοιτητική Λέσχη του Ο.Π.Α στους δικαιούχους δωρεάν σίτισης
φοιτητές σύμφωνα με την υπ’ αρθμ. ΚΥΑ Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (ΦΕΚ 1965/τ.Β’/18-06-
2012) για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το οποίο θα βεβαιώνεται από  Πρακτικό της
αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής της παροχής των υπηρεσιών  και τη διαπίστωση ότι το
φοιτητικό  εστιατόριο  λειτούργησε  το  συγκεκριμένο  χρονικό  διάστημα  κανονικά  και
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της υπογραφείσας σύμβασης. Θα
συμβαδίζει  με  την  επιχορήγηση  του  προϋπολογισμού  του  Ιδρύματος  που  αφορά τη
σίτιση φοιτητών (ΚΑΕ 2631) και εφ όσον υπάρξει πρόσθετη κρατική χρηματοδότηση θα
αυξάνεται  αντίστοιχα  και  ο  αριθμός  των  δικαιούχων  φοιτητών  για  τους  οποίους  το
Πανεπιστήμιο θα καταβάλει το αντίτιμο του σιτηρεσίου.
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Το αντίτιμο του ημερησίου σιτηρεσίου έκαστου φοιτητή καθορίζεται κατά περίπτωση
από κοινή υπουργική απόφαση (Κ.Υ.Α.). Την δεδομένη χρονική στιγμή της διενέργειας
του διαγωνισμού είναι  σε ισχύ η με αρ. Φ547452/Β3/09-05-2007 (ΦΕΚ τ.Β’/836/30-05-
2007)  Κ.Υ.Α.,  σύμφωνα  με  την οποία  το αντίτιμο  του ημερησίου σιτηρεσίου έκαστου
φοιτητή έχει καθοριστεί στο ποσό των 1,80€, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ο οποίος
σήμερα ανέρχεται σε ποσοστό 23%, σύμφωνα με το Νόμο 4334/2015 (άρθρο 1, παρ. 1α).

Γενικά, η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 35 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ.
118/2007) και  η μη έγκαιρη πληρωμή του αναδόχου δεν δίνει κανένα δικαίωμα στον
ανάδοχο της παύσης λειτουργίας του εστιατορίου.

Κρατήσεις:  Οι  κρατήσεις  Δημοσίου  όπως  διαμορφώνονται  κάθε  φορά  βαρύνουν  εξ'
ολοκλήρου τον ανάδοχο του Έργου του διαγωνισμού. 
Κάθε μηνιαία πληρωμή του αναδόχου υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2198 /94. Επίσης, υπάρχει κράτηση ποσοστού 0,10%  σε
όλο το ποσό της σύμβασης προ ΦΠΑ υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων(Ε.Α.Α.Δ.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφο 3 του Ν.4013/2011, όπως
ισχύει σήμερα.  Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι κρατήσεις που προβλέπονται από τον
νόμο  για  ποσά που  εισπράττονται  για  Συσσίτιο  (Μ.Τ.Π.Υ.  κ.λ.π.).  Ο  Φ.Π.Α.  βαρύνει  το
Πανεπιστήμιο. 

17. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω άρθρα 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 2: ΠPOΥΠOΛOΓΙΣMOΣ ΕΡΓΟΥ
ΑΡΘΡΟ 3. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΑΡΘΡΟ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ – ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΆΡΘΡΟ 5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –  ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΡΘΡΟ 8: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 9: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΕΛΑΧΙΣΤΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΑΡΘΡΟ 10: ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
ΑΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 12. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
ΑΡΘΡΟ 13. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 14. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΑΡΘΡΟ 15. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ
ΑΡΘΡΟ 16. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 17. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΑΡΘΡΟ 18. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
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ΑΡΘΡΟ 19. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
ΑΡΘΡΟ 20. ΚΡΙΣΕΙΣ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΆΡΘΡΟ 21: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 22. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 23. ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
ΆΡΘΡΟ 24: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
ΑΡΘΡΟ 25: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 26. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
ΑΡΘΡΟ 27. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

τον Επισυναπτόμενο Πίνακα 1: Υπάρχον Εξοπλισμός Φοιτητικού Εστιατορίου Ο.Π.Α.

και τα παρακάτω παραρτήματα: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

τα οποία επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Ότι δεν περιγράφει η παρούσα διακήρυξη ρυθμίζεται από την κείμενη νομοθεσία των
προμηθειών  του δημόσιου  τομέα όπως  αυτή  ισχύει  σήμερα με  τις  συμπληρώσεις  και
τροποποιήσεις.

18. Ισχύς των προσφορών 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους για 270 ημέρες από
την επόμενη μέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος
μικρότερο των 270 ημερών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

19. Είδος διαδικασίας

Ηλεκτρονικός  Διεθνής  Ανοικτός  διαγωνισμός  με  σφραγισμένες  προσφορές  και
δημοσίευση  στην  Επίσημη  Εφημερίδα  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων,  διενεργούμενος
μέσω  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων  Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος

20. Κριτήριο κατακύρωσης

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της
προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία

21. Χρόνος υλοποίησης σύμβασης 
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Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι  από 01-01-2017 έως 31-12-2018, ήτοι  24 μήνες,  με
δικαίωμα μονομερούς παράτασης από την Υπηρεσία για το χρονικό διάστημα από 01-01-
2019  εως  31-12-2019  ήτοι  12  επιπλέον  μήνες  ύστερα  από  απόφαση  του  αρμόδιου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην διακήρυξη.

22. Πρόσβαση στα έγγραφα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  έχουν πρόσβαση
στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από
τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του
άρθρου  5  του  ν.  2690/1999,  των  διατάξεων  για  το  ηλεκτρονικό  δημόσιο  έγγραφο
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012  ΦΕΚ  Β’  1317/23.04.2012)  και  αυτών  της  περίπτωσης  β’  της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

23. Συμπληρωματικές πληροφορίες - διευκρινήσεις 

Τα  σχετικά  αιτήματα  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά  μόνο  στο  δικτυακό  τόπο  του
διαγωνισμού  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
μέχρι και δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι
την  03-06-2016,  Ημέρα  Παρασκευή  και  ώρα  Ελλάδος  15:00.  Αιτήματα  παροχής
συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  μόνο  από
εγγεγραμμένους  στο  σύστημα  οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  εκείνοι  που  διαθέτουν
σχετικά  διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν  χορηγηθεί  (όνομα  χρήστη  και  κωδικό
πρόσβασης)  ύστερα  από  αίτησή  τους.  Τα  αιτήματα,  συνοδεύονται  υποχρεωτικά  από
επισυναπτόμενο  ηλεκτρονικό  αρχείο  σε  μορφή  αρχείου  .pdf,  με  το  κείμενο  των
ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα
παροχής  διευκρινήσεων  που  υποβάλλονται  είτε  με  άλλο  τρόπο  είτε  το  ηλεκτρονικό
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Τα αιτήματα απαντούνται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω
της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι και έξι (6) ημέρες
πριν την ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι την 07-06-2016, Ημέρα Τρίτη
και ώρα Ελλάδος 15:00. 

Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί προφορικές
απαντήσεις  εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους διοίκησης
του Πανεπιστημίου.

24. Ημερομηνία  αποστολής  της  περίληψης  για  δημοσίευση  στην  Υπηρεσία  Επίσημων
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 19-04-2016
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25. Ημερομηνία  αποστολής  της  περίληψης  για  δημοσίευση  στο  Τεύχος  Διακηρύξεων
Δημόσιων συμβάσεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνηση στις 22-04-2016

26. Έξοδα δημοσίευσης 

Τα  έξοδα  δημοσίευσης  των  ανακοινώσεων  στον  Ελληνικό  Τύπο  θα  βαρύνουν  τον
Ανάδοχο του έργου

Ο Αναπλ. Πρύτανης Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων & Προσωπικού & Πρόεδρος του

Δ.Σ Φοιτητικής Λέσχης Ο.Π.Α

Καθηγητής Δημήτριος Μπουραντώνης
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ΆΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αντικείμενο  του  Διαγωνισμού  είναι  η  ανάδειξη  αναδόχου  εκμετάλλευσης  του  φοιτητικού
εστιατορίου της Φοιτητικής Λέσχης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για το χρονικό
διάστημα από 01-01-2017 μέχρι και 31-12-2018, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί εγκαίρως όλες οι
διαδικασίες του διαγωνισμού της παρούσας διακήρυξης.

Σε περίπτωση μη ανάδειξης αναδόχου μέχρι την 01-01-2017, το χρονικό διάστημα της σίτισης
των φοιτητών θα αρχίζει από την ημερομηνία που θα ορίζεται στη σύμβαση με τον ανάδοχο. 

Το  Ο.Π.Α  έχει  δικαίωμα,  έπειτα  από  απόφαση  του  αρμόδιου  οργάνου  να  παρατείνει
μονομερώς τη σύμβαση έως και για 12 ακόμη μήνες. 

Ο  ανάδοχος  θα  αναλάβει  το  έργο  της  εκμετάλλευσης  του  φοιτητικού  εστιατορίου  της
Φοιτητικής  Λέσχης  του  Οικονομικού  Πανεπιστημίου  Αθηνών  και  αναλυτικότερα  την
προμήθεια των απαραίτητων υλικών, την παρασκευή και την προετοιμασία των φοιτητικών
γευμάτων καθώς και την παροχή στους φοιτητές με το σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης (self-
service). Οι ζητούμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό CPV 55300000-3 (Υπηρεσίες
Εστιατορίου και Παροχής φαγητού) βάσει του Καταλόγου Κοινής Ονοματολογίας Προϊόντων
και Υπηρεσιών της Ε. Ε. (Common Procurement Vocabulary codes-CPV).

Σε περίπτωση μεταφοράς του εστιατορίου σε άλλο χώρο, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
παρέχει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την λειτουργία του εστιατορίου, και να παρασκευάζει
στον νέο μαγειρείο τα γεύματα για την σίτιση των φοιτητών και να παρέχει υπηρεσίες σίτισης
στους νέους αυτούς χώρους μετά από σχετική υπόδειξη του Δ.Σ της Φοιτητικής Λέσχης του
ΟΠΑ. 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει την δαπάνη
σίτισης  των  φοιτητών  που  δικαιούνται  δωρεάν  σίτιση,  σύμφωνα  με  την  υπ.  αριθμ.  ΚΥΑ
Φ5/68535/Β3/18-06-2012  (ΦΕΚ  1965/τ.Β’/18-06-2012)  των  Υπουργών  Οικονομικών  και
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων περί «Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων και
διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.», λαμβάνοντας υπόψη
την  κατά  έτος  επιχορήγηση  του  προϋπολογισμού  του  Ιδρύματος  που  αφορά  τη  σίτιση
φοιτητών  (ΚΑΕ  2631),  τον  αριθμό  των  ειδικών  ταυτοτήτων  δωρεάν  σίτισης  που  θα
χορηγηθούν  από  τη  Φοιτητική  Λέσχη  του  Ο.Π.Α.  στους  δικαιούμενους  δωρεάν  σίτισης
φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και
τις σχετικές  αποφάσεις του Δ.Σ της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ και τον χρόνο παροχής του
φοιτητικού συσσιτίου. 

Ο αριθμός των ειδικών ταυτοτήτων δωρεάν σίτισης που εκδίδονται κατά έτος θα πρέπει να
συμβαδίζει με την ετήσια επιχορήγηση του προϋπολογισμού του Ο.Π.Α (ΚΑΕ 2631) για σίτιση
φοιτητών η οποία αντιστοιχεί ενδεικτικά σε ημερήσιο αριθμό δύο χιλιάδων διακοσίων (2.200)
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σιτιζομένων. Εφ όσον υπάρξει πρόσθετη κρατική χρηματοδότηση θα αυξάνεται αντίστοιχα
και ο αριθμός των δικαιούχων φοιτητών για τους οποίους τα Πανεπιστήμιο θα καταβάλει το
αντίτιμο του σιτηρεσίου. Οι ειδικές ταυτότητες δωρεάν σίτισης ισχύουν από την ημερομηνία
έκδοσης τους μέχρι 31/10 του επόμενου Ακαδημαϊκού Έτους. Το Δ.Σ της Φοιτητικής Λέσχης
του ΟΠΑ με απόφαση του, μπορεί να παρατείνει την ισχύ τους.

Το αντίτιμο του ημερησίου σιτηρεσίου έκαστου φοιτητή καθορίζεται κατά περίπτωση από
κοινή  υπουργική  απόφαση  (Κ.Υ.Α.).  Την  δεδομένη  χρονική  στιγμή  της  διενέργειας  του
διαγωνισμού είναι σε ισχύ η με αρ. Φ547452/Β3/09-05-2007 (ΦΕΚ τ.Β’/836/30-05-2007) Κ.Υ.Α.,
σύμφωνα  με  την  οποία  το  αντίτιμο  του  ημερησίου  σιτηρεσίου  έκαστου  φοιτητή  έχει
καθοριστεί στο ποσό των 1,80€, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ο οποίος σήμερα ανέρχεται
σε ποσοστό 23%, σύμφωνα με το Νόμο 4334/2015 (άρθρο 1, παρ. 1α).

Χρόνος και τόπος παροχής του φοιτητικού συσσιτίου σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 3
της  υπ.  αριθμ.  ΚΥΑ  Φ5/68535/Β3/18-06-2012  (ΦΕΚ  1965/τ.Β’/18-06-2012)  των  Υπουργών
Οικονομικών  και  Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  & Θρησκευμάτων  περί  «Καθορισμού  όρων,
προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.» και
μετά από σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ.

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να σιτίζει  ημερησίως τους δικαιούμενους δωρεάν σίτισης
φοιτητές,  παρασκευάζοντας  τα  αντίστοιχα  γεύματα  (πρωινό,  μεσημεριανό  και  δείπνο)
σύμφωνα με τα παραπάνω.

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρέχει  σίτιση  (μεσημεριανό  και  δείπνο)  και  στους  μη
δικαιούμενους  δωρεάν σίτισης  φοιτητές  του Ο.Π.Α,  καθώς  και  στο  προσωπικό  του  Ο.Π.Α,
έναντι αντιτίμου σύμφωνα με τα παρακάτω: 

παροχή πρωινού, μεσημεριανού και βραδινού  γεύματος, έναντι του ποσού των 1.80€ πλέον
ΦΠΑ 

Οι παραπάνω τιμές θα είναι σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

Σε  περίπτωση  αναπροσαρμογής  του  νομίμου  συντελεστή  Φ.Π.Α.,  τα  παραπάνω  ποσά  θα
αναπροσαρμόζονται ανάλογα. 

Επίσης  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  σιτίζει  με  τους  πιο  πάνω  όρους  και  όσους  θα  του
υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ, με γραπτή
κατάσταση. 

Το  εστιατόριο  στεγάζεται  σήμερα  επί  της  οδού  Πατησίων  76,  εντός  του  κτιριακού
συγκροτήματος του Πανεπιστημίου και θα παραδοθεί στον ανάδοχο χωρίς μίσθωμα, με όλες
τις  υπάρχουσες  σε  αυτό  εγκαταστάσεις  και  τον  τεχνικό  εξοπλισμό  που  αναφέρεται  στον
Επισυναπτόμενο  Πίνακα  1.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  φροντίζει  ανελλιπώς  για  την
συντήρηση  του  υπάρχοντος  εξοπλισμού  καθώς  και  την  αποκατάσταση  των  βλαβών  του.
Οποιοσδήποτε επιπλέον εξοπλισμός που θα απαιτηθεί για την εύρυθμη και άρτια λειτουργία
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του φοιτητικού εστιατορίου, βαρύνει τον ανάδοχο και θα τοποθετηθεί μετά από υπόδειξη του
αναδόχου και συμφωνία της Υπηρεσίας. Μεταφορά ή επέκταση του εστιατορίου σε άλλους
χώρους  αποφασιζόμενη  από  πλευράς  Πανεπιστημίου,  η  δαπάνη  της  οποίας  βαρύνει  τον
ανάδοχο, δεν επηρεάζει την ισχύ της σύμβασης με τον ανάδοχο.

O  ανάδοχος  υποχρεούται  επίσης  να  λειτουργεί  τον  χώρο  του  εστιατορίου  που  έχει
κατασκευαστεί εντός του Ιδρύματος για την σίτιση όλου του προσωπικού του Ο.Π.Α, με το ίδιο
γευματολόγιο κατά τις μεσημεριανές ώρες 12:00 έως 16:00 από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή
με καταβολή του κόστους του γεύματος από τους σιτιζόμενους. Το εστιατόριο αυτό είναι 65
περίπου θέσεων και ο ανάδοχος δεν θα υποχρεούται για σερβίρισμα των γευμάτων στους
καθήμενους, έναντι προκαθορισμένου αντιτίμου σύμφωνα με τα παρακάτω: 
παροχή μεσημεριανού γεύματος, έναντι του ποσού των 1,80 € πλέον ΦΠΑ

Η  παρασκευή  των  γευμάτων  θα  γίνεται  στο  χώρο  του  φοιτητικού  εστιατορίου,
απαγορευμένης  ρητά  της  παρασκευής  φαγητών  εκτός  του  παραπάνω  χώρου  και  της  εν
συνεχεία  μεταφοράς  τους  στο  εστιατόριο.  Ο ανάδοχος  υποχρεούται  να  φροντίζει  ώστε  η
παρασκευή  των  φαγητών  να  είναι  άριστη  και  σύμφωνη  με  τους  κανόνες  της  μαγειρικής
τέχνης, τα δε φαγητά να είναι πάντοτε ζεστά και το σερβίρισμα τους να είναι άψογο. Φαγητά
που δεν θα καταναλωθούν αυθημερόν, δεν δύνανται να προσφερθούν την επόμενη ημέρα.
Επίσης  υποχρεούται  να  χρησιμοποιεί  για  την  παρασκευή  των  φαγητών  υλικά  πρώτης
ποιότητας  και  απαγορεύεται  η  χρησιμοποίηση  ή  τo  σερβίρισμα  μεταλλαγμένων  υλικών  ή
προϊόντων. Ειδικότερα η ποιότητα και το είδος των υλικών προς παρασκευή των φαγητών θα
είναι  η  εκτιθέμενη  στην  προσφορά  του  αναδόχου.  Τα  φαγητά  θα  σερβίρονται  στους
σιτιζόμενους σε πιάτα και όχι σε μεταλλικούς δίσκους.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, μπορούν να επισκέπτονται και να
λαμβάνουν γνώση του χώρου του εστιατορίου κάθε Πέμπτη και ώρες 10.00 – 12.00 μετά από
συνεννόηση με την Φοιτητική Λέσχη. Εξαιρούνται οι τελευταίες 10 εργάσιμες ημέρες πριν
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει τις ζητούμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 10  Βασικοί όροι – υποχρεώσεις αναδόχου

Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. Δεν γίνονται δεκτές
και απορρίπτονται ως απαράδεκτες προσφορές που υποβάλλονται για τμήμα ή μέρος του
Έργου.

Ως «σίτιση» των φοιτητών νοείται η παροχή πρωινού και δύο γευμάτων την ημέρα (μεσημέρι
και  βράδυ)  σύμφωνα  με  ενιαίο  εδεσματολόγιο,  όπως  αυτό  περιγράφεται  αναλυτικά  στο
Παράρτημα Α. 
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ΑΡΘΡΟ2. ΠPOΥΠOΛOΓΙΣMOΣ ΕΡΓΟΥ

Ο  ενδεικτικός  προϋπολογισμός  του  έργου  ανέρχεται  στο  ποσό  των  δύο  εκατομμυρίων
τριάντα δύο  χιλιάδων  πεντακοσίων  είκοσι  ευρώ και  τριάντα  τρία  λεπτών (2.032.520,33  €)
χωρίς  ΦΠΑ,  ήτοι  δύο  εκατομμυρίων  πεντακοσίων  χιλιάδων  ευρώ  (2.500.000,00  €)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για τα οικονομικά έτη 2017 και 2018, και ενός εκατομμυρίου
δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ και δεκαεπτά λεπτών (1.016.260,17  €) χωρίς ΦΠΑ,
ήτοι  ενός  εκατομμυρίου  διακοσίων  πενήντα  χιλιάδων  ευρώ  (1.250.000,00  €)
συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α για το οικονομικό έτος 2019 που θα είναι το έτος παράτασης. Η
δαπάνη  θα  βαρύνει  τον  ΚΑΕ  2631.00  του  Τακτικού  Προϋπολογισμού  του  Ιδρύματος,
οικονομικών ετών 2017 και 2018 .

Τα επιμέρους στοιχεία του κόστους της σύμβασης,  οι κρατήσεις  και  οι  λοιπές οικονομικές
επιβαρύνσεις της, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωμής και τα λοιπά σχετικά στοιχεία και όροι,
θα περιγράφονται  στην ίδια την σύμβαση που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο,  σχέδιο της
οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ). 

Σύμφωνα με το Νόμο 4334/2015 (άρθρο 1, παρ. 1α) από 16/7/2015 ο ΦΠΑ εστίασης είναι 23%.

Προσφορές  μπορούν  να  κατατεθούν  για  το  σύνολο  του  έργου,  όπως  αναφέρεται  στην
Διακήρυξη, και όχι για μέρος του έργου.

ΑΡΘΡΟ 3. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά την 17-06-2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00
π.μ.,  από Επιτροπή Διενέργειας και  Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού και  τα
αρμόδια  προς  τούτο  πιστοποιημένα  όργανα  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  με  χρήση  της
πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),
μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr,  σύμφωνα με τις διατάξεις των Π.Δ.
118/2007 και 60/2007 και τους αναφερόμενους στη διακήρυξη όρους.

ΑΡΘΡΟ 4. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ - ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ι. Αναθέτουσα Αρχή είναι η Φοιτητική Λέσχη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  

 Διεύθυνση έδρας: Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434, Αθήνα.
 Τηλέφωνο: 210 8203223
 Fax: 210 8223360
 Αρμόδιοι υπάλληλοι:  Κακούρος Γεώργιος, Γεωργαντά Βενετία
 E-mail: flesxi@aueb.gr 
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II. Στοιχεία της σύμβασης

1. Σύμβαση: Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για την
προκηρυσσόμενη υπηρεσία.
2.  Αναθέτουσα  Αρχή:  η  Φοιτητική  Λέσχη  του  ΟΠΑ  που  θα  υπογράψει  με  τον
Ανάδοχο/Αναδόχους τη σύμβαση για την εκτέλεση της υπηρεσίας.
3.  Ανάδοχος/  Προμηθευτής:  Οι  προκρινόμενοι  του  διαγωνισμού  που  θα  κληθούν  να
υπογράψουν τις συμβάσεις και να εκτελέσουν την υπηρεσία.
4.  Συμβατικά  τεύχη:  το  τεύχος  της  σύμβασης  μεταξύ  της  Αναθέτουσας  Αρχής  με  τον
Ανάδοχο της υπηρεσίας  και  όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και  την συμπληρώνουν και
περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη σύμβαση, β. την διακήρυξη και το τεύχος με τους
όρους  της  διακήρυξης,  γ.  την  Οικονομική  Προσφορά  του  Αναδόχου  και  δ.  την  Τεχνική
Προσφορά του Αναδόχου.
5.  Επίσημη γλώσσα της σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη, τα έντυπα της
Τεχνικής  και  Οικονομικής  Προσφοράς  και  η  σύμβαση  είναι  συνταγμένα  στην  ελληνική
γλώσσα.  Όλα  τα  δικαιολογητικά  και  οι  Προσφορές  των  διαγωνιζομένων/υποψηφίων
Αναδόχων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.
6.  Η  σύμβαση  θα  καταρτιστεί  με  βάση  τους  όρους  που  περιλαμβάνονται  στα  τεύχη  του
διαγωνισμού και θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται από
την  σύμβαση  θα  έχουν  ανάλογη  εφαρμογή  οι  διατάξεις  των  κοινοτικών  Οδηγιών  περί
δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών, καθώς και των κοινοτικών Κανονισμών περί των πόρων
των Ταμείων και της δημοσιονομικής διαχείρισης του κοινοτικού Προϋπολογισμού.

ΆΡΘΡΟ 5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ
Περίληψη της Διακήρυξης στάλθηκε: 

 Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις  19-04-2016

 Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων
της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στις 22-04-2016

 Ημερομηνία αποστολής δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο στις 22-04-
2016  στις  εφημερίδες  ΓΕΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ,  ΗΧΩ  ΤΩΝ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  και
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

 Στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας και Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας στις 22-04-2016

Η Διακήρυξη αναρτήθηκε:

 Στο Πρόγραμμα Διαύγεια στις 22-04-2016
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 Στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΚΗΜΔΗΣ)  στις  22-04-
2016

 Στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στις 22-04-2016
 Στην Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου στην διεύθυνση www.aueb.gr στις 22-04-2016

Διακήρυξη  στάλθηκε  στην  Κεντρική  Ένωση  Επιμελητηρίων  Ελλάδος,  στο  Εμπορικό  και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών, στο Επαγγελματικό
Επιμελητήριο  Αθηνών  και  στην  Πανελλήνια  Ομοσπονδία  Εστιατορικών  και  Συναφών
Επαγγελμάτων στις 22-04-2016 

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο που
θα ανακηρυχθεί από τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών (άρθρο 4
Ν. 3548/2007, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 Ν. 3801/2009). 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
βαραίνει την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ –  ΠΑΡΟΧΗ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Το πλήρες σώμα της Διακήρυξης είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα του
ΟΠΑ  μέσω  της  ηλεκτρονικής  διεύθυνσης  www.aueb.gr,  στο  Κεντρικό  Μητρώο  Δημοσίων
Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ),  στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια και στην πλατφόρμα
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ). 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. 

Για να υποβληθούν αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων, οι
οικονομικοί φορείς πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα δηλαδή να διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). 

Το  ηλεκτρονικό  αρχείο  με  το  κείμενο  των  ερωτημάτων  απαιτείται  να  είναι  ψηφιακά
υπογεγραμμένο.

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι και δέκα (10)
ημέρες πρίν την ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι την 03-06-2016, Ημέρα
Παρασκευή και ώρα Ελλάδος 15:00. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –
διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς,
δηλαδή εκείνοι  που διαθέτουν σχετικά  διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν  χορηγηθεί  (όνομα
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χρήστη  και  κωδικό  πρόσβασης)  ύστερα  από  αίτησή  τους.  Τα  αιτήματα,  συνοδεύονται
υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο
των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο
που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Τα αιτήματα απαντούνται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν την
ημερομηνία  υποβολής  προσφορών,  δηλαδή  μέχρι  την  07-06-2016,  Ημέρα  Τρίτη  και  ώρα
Ελλάδος 15:00. 

Κανένας  υποψήφιος  δεν  μπορεί  σε  οποιαδήποτε  περίπτωση  να  επικαλεστεί  προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους διοίκησης του
Πανεπιστημίου.

Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών που υποβάλλονται σε χρόνο μικρότερο των δέκα (10)
ημερών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, εξετάζονται μόνον εάν
η Υπηρεσία έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στον ενδιαφερόμενο εντός του εναπομένοντος
χρόνου.

Κανένας  υποψήφιος  δεν  μπορεί,  σε  οποιαδήποτε  περίπτωση  να  επικαλεσθεί  προφορικές
απαντήσεις εκ μέρους της Υπηρεσίας, σχετικά με τους όρους της παρούσας διακήρυξης. 

Αναφέρεται  ότι,  αποτελεί  ευθύνη  του  ενδιαφερόμενου  παραλήπτη  η  ενημέρωσή  του  για
τυχόν διευκρινήσεις – τροποποιήσεις.

Οι παρεχόμενες από την Αναθέτουσα Αρχή διευκρινίσεις δεν θα τροποποιούν ουσιωδώς
το περιεχόμενο της διακήρυξης.

Μετά  την  κατάθεση  και  την  αποσφράγιση  των  ηλεκτρονικών  προσφορών,  διευκρινίσεις,
τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές
και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα  συμμετοχής  στο  Διαγωνισμό  έχουν  όσοι  ασχολούνται  και  δραστηριοποιούνται
συστηματικά και αποδεδειγμένα με το αντικείμενο του Διαγωνισμού, δηλαδή εκμετάλλευση
εστιατορίων  με  μεγάλο  αριθμό  σιτιζομένων  ημερησίως  (τουλάχιστον  1.000  άτομα)  για  τα
πέντε (5) τουλάχιστον προηγούμενα χρόνια.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο
του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στον διαγωνισμό συνεπάγεται
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πλήρη αποδοχή εκ μέρους του των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται
στην παρούσα στο σύνολό τους.

Κάθε υποψήφιος συμμετέχει με μία μόνο προσφορά. 

Εφόσον υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποβάλλει ατομική προσφορά, δεν δύναται
να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό ως μέλος ένωσης παρόχων υπηρεσιών ή κοινοπραξίας. Σε
αυτήν  την  περίπτωση  θεωρείται  ότι  έχουν  υποβληθεί  δύο  προσφορές  και  απορρίπτονται
αμφότερες ως απαράδεκτες. 

Η υποβολή προσφοράς για τη συμμετοχή στην παρούσα Διακήρυξη, επέχει θέση υπεύθυνης
δήλωσης περί αποδοχής των όρων της Διακήρυξης. 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ:
1) Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου που έχουν συσταθεί
σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Κράτους - Μέλους της Ε.Ε ή στα κράτη μέλη της
Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) ή στα κράτη μέλη που
έχουν  υπογράψει  τη  Συμφωνία  περί  Δημοσίων  Συμβάσεων  (GPA)  του
Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα
με το Ν.2513/97 (ΦΕΚ Α΄ 139) – υπό τον όρο ότι η δημοπρατούμενη σύμβαση
καλύπτεται  από την Σ.Δ.Σ – ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει  συμφωνίες
σύνδεσης με την Ε.Ε, ή γραφεία που έχουν συσταθεί με τη νομοθεσία κράτους
μέλους της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ ή κράτους μέλους που έχει υπογράψει την Σ.Δ.Σ και
έχουν την κεντρική τους διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα
τους στο εσωτερικό της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ ή σε κράτος μέλος που έχει υπογράψει τη
Σ.Δ.Σ ή τέλος σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την
Ε.Ε.

β) Συνεταιρισμοί

γ) Κοινοπραξίες ή ενώσεις που υποβάλουν κοινή προσφορά.

2) Στην περίπτωση ενώσεων και κοινοπραξιών, αυτές δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη
νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά.

3) Σε  περίπτωση  κατακύρωσης  του  διαγωνισμού  σε  ένωση  ή  κοινοπραξία,  τα  μέλη  της
ένωσης  ή  κοινοπραξίας  θα  ευθύνονται  έναντι  της  Αναθέτουσας  Αρχής  αλληλεγγύως  εις
ολόκληρο για το σύνολο των απαιτήσεων αυτής και την εκτέλεση της σύμβασης.

4)  Οι  συμμετέχοντες  θα  πρέπει  να ασχολούνται  και  δραστηριοποιούνται  συστηματικά  και
αποδεδειγμένα με την παροχή υπηρεσιών αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με τις
υπηρεσίες που αφορά η παρούσα διακήρυξη, δηλαδή να δραστηριοποιούνται τουλάχιστον
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από  πενταετίας  με  εκμετάλλευση  χώρων  εστίασης  με  μεγάλο  αριθμό  σιτιζόμενων,
τουλάχιστον χιλίων (1.000) ατόμων ημερησίως για συνεχές διάστημα εννέα (9) τουλάχιστον
μηνών  κατά  έτος,  καθώς  και  να  απασχολούν  κατά  την  τελευταία  τριετία  προσωπικό  το
λιγότερο είκοσι πέντε (25) ατόμων. 

5) Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη χρηματοοικονομική ικανότητα για τη
διασφάλιση της  υλοποίησης του έργου,  τούτου αποδεικνυόμενου από το συνολικό κύκλο
εργασιών της επιχείρησης των τριών (3) τελευταίων ετών.

6) Προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, απαραίτητη είναι
η  πιστοποίηση  της  επιχείρησης  του  υποψήφιου  Ανάδοχου,  εφαρμογής  συστημάτων
διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας κατά ISO (ISO 9001) όπως και διαχείρισης ασφάλειας και
υγιεινής  των  τροφίμων  κατά  ISO  (ISO  22000)  στο  πεδίο  εφαρμογής  υπηρεσίες  μαζικής
εστίασης. 

ΜΗ ΔΙΚΑΙ  OY  ΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟ  XH  Σ
Δεν γίνονται  δεκτοί  στο  διαγωνισμό οι  προσφέροντες  για  τους  οποίους  συντρέχει

κάποια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όσοι τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό
ή  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  που  προκύπτει  από  παρόμοια  διαδικασία  που
προβλέπεται από νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις εκάστης χώρας εγκατάστασής
τους. 

β)  Όσοι  έχει  κινηθεί  σε  βάρος  του  διαδικασία  κήρυξης  σε  πτώχευση,  εκκαθάριση,
αναγκαστική  διαχείριση,  πτωχευτικού  συμβιβασμού  ή  οποιαδήποτε  άλλη  παρόμοια
διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής τους.

γ)  Όσοι  έχουν  καταδικασθεί  βάσει  δικαστικής  απόφασης  που  έχει  ισχύ  δεδικασμένου,
σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει
αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους.  

δ) Όσοι έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του
διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που μπορεί να διαπιστωθεί
αποδεδειγμένα με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 

ε)  Όσοι  δεν  έχουν  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής
τους όσο και του ελληνικού δικαίου. 

στ) Όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την πληρωμή των φόρων
και  τελών,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  τόσο της  χώρας εγκατάστασής τους όσο και  του
ελληνικού δικαίου. 
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ζ) Όσοι είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται κατά την εφαρμογή των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων ή όταν δεν
έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

η)  Όσοι  αποκλείσθηκαν  από  διαγωνισμούς  του  δημοσίου  με  απόφαση  του  αρμοδίου
Υπουργού ή αντίστοιχης αρχής εκάστης χώρας στην οποία έχουν την επαγγελματική τους
εγκατάσταση ή αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα. Εάν η ποινή αποκλεισμού
επιβλήθηκε  μόνο  για  ορισμένο  χρόνο,  το  στοιχείο  τούτο  λαμβάνεται  υπόψη  για  την
απόρριψη της προσφοράς μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.

θ)  Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε δημόσια σύμβαση, ο υποψήφιος ή προσφέρων, εις
βάρος  του  οποίου  υπάρχει  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση,  γνωστή  στην
αναθέτουσα αρχή, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:

i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1
της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ. 1)

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου
της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1998, σελ. 2)

iii)  απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.
48)

iv) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας  91/308/ΕΟΚ  του  Συμβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,για  την  πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες  δραστηριότητες  (ΕΕ  L166  της  28.6.1991,  σελ.  77  Οδηγίας  η  οποία
τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία  2001/97/ΕΚ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995
(Α΄173) και τροποποιήθηκε με το Ν. 3424/2055 (Α΄ 305).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται: 
α) να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής

ψηφιακής υπογραφής, και 
β)  να  έχουν  εγγραφεί  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. -  Διαδικτυακή  πύλη

www.promitheus.gov.gr).

Για  την  εγγραφή  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  ακολουθείται  η  κατωτέρω
διαδικασία:
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1. Οι  οικονομικοί  φορείς,  αιτούνται,  μέσω  της  ιστοσελίδας  συστήματος  και  από  τον
σύνδεσμο  «Εγγραφείτε  ως  οικονομικός  φορέας»,  την  εγγραφή  τους  σε  αυτό
(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του)
ταυτοποιούμενοι ως εξής: 
 Όσοι  από  τους  ανωτέρω  διαθέτουν  ελληνικό  Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου

(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης)  που  αυτοί  κατέχουν  από  το  σύστημα  TAXISNet  της  Γενικής
Γραμματείας  Πληροφοριακών  Συστημάτων.  Εφόσον  γίνει  η  ταυτοποίηση,
εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων
της  Διεύθυνσης  Πολιτικής  Προμηθειών  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Κρατικών
Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται
την  εγγραφή  τους  συμπληρώνοντας  τον  αριθμό  ταυτότητας  ΦΠΑ  (VAT
Ιdentification  Number)  και  ταυτοποιούνται  με  χρήση  των διαπιστευτηρίων  που
κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η
εγγραφή  του  χρήστη  από  το  Τμήμα  Προγραμματισμού  και  Στοιχείων  της
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

 Οι οικονομικοί  φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

-   είτε  υπεύθυνη  δήλωση  ψηφιακά  υπογεγραμμένη  με  επίσημη  μετάφραση
στην ελληνική. 

-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη
μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις
δημόσιες  συμβάσεις  έργων,  στο  Παράρτημα  IX  Β  για  τις  δημόσιες  συμβάσεις
προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του
π.δ.  60/2007,  και  σύμφωνα  με  τους  προβλεπόμενους  όρους  στο  κράτος  μέλος
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η
εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών
(3)  εργασίμων ημερών και  σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο)
στην αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά
μέσω του Συστήματος (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

2. Ο  υποψήφιος  χρήστης  ενημερώνεται  από  το  Σύστημα  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  )  ή  μέσω
ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  σχετικά  με  την  εξέλιξη  του  αιτήματος  εγγραφής  του.
Εφόσον  το  αίτημα  εγγραφής  εγκριθεί,  ο  υποψήφιος  χρήστης  λαμβάνει  σύνδεσμο
ενεργοποίησης  λογαριασμού  ως  πιστοποιημένος  χρήστης  και  προβαίνει  στην
ενεργοποίηση του λογαριασμού του.
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ΑΡΘΡΟ 8: ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  ηλεκτρονικά,  μέσω  της
διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  μέχρι  την  καταληκτική
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η  παρούσα  διακήρυξη,  στην  Ελληνική  γλώσσα,  σε
ηλεκτρονικό  φάκελο,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στα  άρθρα  134-138  του  Ν.  4281/2014
(ΦΕΚ/Α/160/8-8-2014),  στο  άρθρο  11  της  Υ.Α.  Π1/2390/2013  (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ. 60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 60/07 και
συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/τ. Α’ /10-07-2007). 

Δικαιολογητικά  που  έχουν  συνταχθεί  σε  άλλη  γλώσσα  θα  πρέπει  να  συνοδεύονται  από
επίσημη μετάφραση εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), τα οποία μπορούν να είναι
στην Αγγλική γλώσσα. 

Ο χρόνος υποβολής της  προσφοράς και  οποιαδήποτε  ηλεκτρονική επικοινωνία  μέσω του
Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.Α’/29-5-2013), το άρθρο 6 της Υ.Α.
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/τ.Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο άρθρο
138 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α΄/8-8-2014). 

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η 13-06-2016, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 15:00 μμ. 

Μετά  την  παρέλευση  της  εν  λόγω  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας  δεν  υπάρχει  η
δυνατότητα υποβολής προσφοράς μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την
καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών,  ήτοι  στις  17-06-2016,  ημέρα
Παρασκευή και ώρα 11:00  π.μ.

ΑΡΘΡΟ 9: ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ – ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει  με την αίτηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό να
πληροί  και  να  τεκμηριώνει  επαρκώς,  με  ποινή  αποκλεισμού,  τις  παρακάτω  ελάχιστες
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προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό (ελάχιστα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα
με το άρθρο 42 του Π.Δ. 60/2007). Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά απορρίπτεται ως μη
έχουσα  εκπληρώσει  τις  ελάχιστες  τιθέμενες  προϋποθέσεις  ποιοτικής  επιλογής  και  ο
υποψήφιος  αποκλείεται  από  το  στάδιο  της  αξιολόγησης  των  Τεχνικών  και  Οικονομικών
προσφορών.

1) Χρηματοοικονομική ικανότητα
Η χρηματοοικονομική ικανότητα του υποψηφίου Αναδόχου εξετάζεται με στόχο να
διασφαλιστεί η υλοποίηση του έργου (άρθρο 45 του Π.Δ.60/2007). 
Ελάχιστο κριτήριο:  να έχει συνολικό κύκλο εργασιών για κάθε χρήση των τριών (3)
τελευταίων  ετών  τουλάχιστον  ίσο  με  τον  ετήσιο  προϋπολογισμό  της  παρούσας
διακήρυξης, ήτοι τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ
(1.250.000€), οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια – άρθρο 45, παρ. 1 του Π.Δ.
60/2007.
Στοιχεία  τεκμηρίωσης  χρηματοοικονομικής  ικανότητας: ζητούμενα  δικαιολογητικά
άρθρου 11.2 «ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

2) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 
Οι  υποψήφιοι  Ανάδοχοι  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  σχετική  τεχνική/επαγγελματική
ικανότητα που να αποδεικνύεται από την παροχή υπηρεσιών αντίστοιχου μεγέθους
και  πολυπλοκότητας  με  τις  υπηρεσίες  που  αφορά  η  παρούσα  διακήρυξη,  δηλαδή
αποδεδειγμένη  ενασχόληση  και  ικανότητες,  εξειδικευμένες  γνώσεις,  σημαντική  και
τεκμηριωμένη εμπειρία σε παρόμοια έργα (άρθρο 46 του Π.Δ.60/2007).
Ελάχιστο κριτήριο: να έχει  τουλάχιστον πέντε (5) έτη προηγούμενη ενασχόληση σε
παροχή παρόμοιων υπηρεσιών μαζικής σίτισης (ως μαζική σίτιση για την παρούσα
διακήρυξη  θεωρείται  η  συστηματική  επί  καθημερινής  βάσεως  παροχή  πλήρους
σίτισης χιλίων (1.000) τουλάχιστον ατόμων για συνεχές διάστημα όχι μικρότερο των
εννέα  (9)  μηνών  ετησίως),  καθώς  και  να  διατηρεί  επιχείρηση  μαζικής  εστίασης
τουλάχιστον από πενταετίας στην οποία να απασχολούνται κατά την τελευταία τριετία
το λιγότερο είκοσι πέντε (25) άτομα σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Απαραίτητη
είναι η τεκμηρίωση ότι οι συμβάσεις υπηρεσιών μαζικής εκτέλεσης που επικαλείται ο
προσφέρων προς απόδειξη της εμπειρίας του έχουν περατωθεί ορθά ή είναι σε εξέλιξη
με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης (επαγγελματικές ικανότητες – άρθρο 46, παρ. 2, εδ. α
(i) του Π.Δ. 60/2007).
Στοιχεία  τεκμηρίωσης  τεχνικής  και  επαγγελματικής  ικανότητας: ζητούμενα
δικαιολογητικά άρθρου 11.2 «ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

3) Ελάχιστα επίπεδα εξασφάλισης της ποιότητας. 
Απαραίτητη  είναι  η  πιστοποίηση  της  επιχείρησης  του  υποψήφιου  Ανάδοχου,
εφαρμογής  συστημάτων  διαχείρισης  ποιότητας  της  εταιρείας  κατά  ISO  (ISO  9001)
όπως και διαχείρισης ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων κατά ISO (ISO 22000) στο
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πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες μαζικής εστίασης, (πρότυπα εξασφάλισης της ποιότητας,
άρθρο 47 του Π.Δ. 60/2007). 
Στοιχεία  τεκμηρίωσης  εξασφάλισης  της  ποιότητας: βλέπε  άρθρο  11.2  «ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»

Οι ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό, τεκμηριώνονται με
τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υποχρεούται να υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος
στον  φάκελο  Δικαιολογητικών  Συμμετοχής  (βλέπε  άρθρο  11.2  «ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»). 

Σε  περίπτωση  ενώσεων  προμηθευτών/  κοινοπραξιών  που  υποβάλλουν  προσφορά,  τα
ανωτέρω  κριτήρια  τεχνικής  και  χρηματοοικονομικής  ικανότητας  ελέγχονται  για  τους
συμμετέχοντες σ’ αυτές αθροιστικά.

Σε περίπτωση ενώσεων προμηθευτών/ κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα
ανωτέρω δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την χρηματοοικονομική και τεχνική ικανότητα,
του υποψηφίου Αναδόχου,  καθώς και  την πιστοποίηση αυτού κατά ISO-HACCP, πρέπει  να
κατατεθούν για καθένα από τους συμμετέχοντες στην Ένωση ή Κοινοπραξία.

Οι υποψήφιοι που δεν διαθέτουν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής την απαιτούμενη
οικονομική  ή/και  επαγγελματική ικανότητα,  καθώς και  την απαιτούμενη πιστοποίηση,  δεν
γίνονται δεκτοί περαιτέρω στη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών.

ΑΡΘΡΟ 10: ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω αξιολόγηση των προσφορών αποτελεί η
αποδοχή (βλ. Υπεύθυνη Δήλωση 11.2, παρ. 1) και εκπλήρωση των παρακάτω βασικών
όρων εκ μέρους των υποψηφίων αναδόχων:

1) Τα  γεύματα  θα  παρασκευάζονται  αποκλειστικά  και  μόνο  μέσα  στο  χώρο  του
φοιτητικού  εστιατορίου  το  οποίο  βρίσκεται  επί  της  οδού  Πατησίων  76  εντός  του
κεντρικού κτιρίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και θα παρέχονται δύο (2)
φορές την ημέρα (μεσημεριανό - βραδινό) στις ώρες λειτουργίας του Εστιατορίου που
θα  είναι  12.00-16.00  το  μεσημεριανό  και  19.00-21.00  το  βραδινό.  Το  πρωινό  θα
παρέχεται κατά τις ώρες 08.00 - 09.00. 

2) Με  ποινή  έκπτωσης  του  αναδόχου,  η  παρασκευή  των  γευμάτων  θα  γίνεται
υποχρεωτικά  στο  χώρο  του  φοιτητικού  εστιατορίου,  απαγορευομένης  ρητά  της
παρασκευής φαγητών εκτός του παραπάνω χώρου και  της  εν συνεχεία μεταφοράς
τους στο εστιατόριο.
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3) Η σίτιση θα παρέχεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας και για όλη τη διάρκεια του
ακαδημαϊκού έτους, και θα διακόπτεται μόνο στις γιορτές των Χριστουγέννων και του
Πάσχα  (ΚΥΑ  Φ.5/68535/Β3/18-06-2012).  Σε  περίπτωση  παράτασης  του  διδακτικού
έτους παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα η σίτιση των φοιτητών.

4) Οι σιτιζόμενοι θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά στο χώρο του εστιατορίου. 

5) Οι  υποψήφιοι  ανάδοχοι  υποχρεούνται  να  συντάξουν  και  να  παρουσιάσουν  στο
Πανεπιστήμιο πίνακες προγραμμάτων σίτισης σε εβδομαδιαία βάση, σύμφωνα με το
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄,  με  βάση  τις  διατροφικές  απαιτήσεις  των νέων.  Το  προσφερόμενο
μενού θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τη βασική σύνθεση που ορίζεται στο συνημμένο
στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ - «Ενδεικτικοί Πίνακες Προγράμματος Σίτισης».

6) Ο ανάδοχος υποχρεούται κυρίως στην σίτιση των φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν
σίτισης  επιχορηγούμενης  από  το  κράτος,  η  οποία παρέχεται  κατά τη  διάρκεια  του
διδακτικού έτους (ΚΥΑ Φ.5/68535/Β3/18-06-2012). Επίσης υποχρεούται στην σίτιση με
την ίδια τιμή (του σιτηρεσίου) και άλλων μη δικαιουμένων δωρεάν σίτισης φοιτητών
καθώς  και  του  διδακτικού,  διοικητικού  κ.λ.π.  προσωπικού  του  Πανεπιστημίου,  οι
οποίοι κατά την εκτίμηση του Πανεπιστημίου ανέρχονται κατά ανώτατο όριο σε 500
άτομα ημερησίως, με το αυτό αντίτιμο πλέον Φ.Π.Α., καταβαλλόμενο από τους ίδιους.

7) Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα με χρηματικό ένταλμα που
θα  εκδίδεται  στο  όνομά  του,  μετά  θεώρησή  του  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  του
Ελεγκτικού  Συνεδρίου,  βάσει  των  νόμιμων  δικαιολογητικών  (ασφαλιστική
ενημερότητα, τιμολόγιο και  λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται  κατά περίπτωση
από  το  Δημόσιο  Λογιστικό,   καθώς  και  πληρεξούσιο  σε  περίπτωση  που  δεν
εμφανίζεται αυτοπροσώπως ο δικαιούχος).

Το καταβαλλόμενο ποσό υπολογίζεται με βάση:

 τις ημέρες λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου σύμφωνα με όσα ορίζονται
στο άρθρο 3 της υπ’ αρθμ. ΚΥΑ Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (ΦΕΚ 1965/τ.Β’/18-06-2012)
και μετά από σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ,

 τον  αριθμό  των  ειδικών  ταυτοτήτων  δωρεάν  σίτισης  που  έχει  χορηγήσει  η
Φοιτητική Λέσχη του Ο.Π.Α στους δικαιούχους δωρεάν σίτισης φοιτητές σύμφωνα με
την υπ’ αρθμ. ΚΥΑ Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (ΦΕΚ 1965/τ.Β’/18-06-2012) 

 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής της παροχής των υπηρεσιών  και
τη  διαπίστωση  ότι  το  φοιτητικό  εστιατόριο  λειτούργησε  το  συγκεκριμένο  χρονικό
διάστημα κανονικά και  σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και  της
υπογραφείσας σύμβασης.

 Θα συμβαδίζει  με  την επιχορήγηση του προϋπολογισμού  του Ιδρύματος που
αφορά  τη  σίτιση  φοιτητών  (ΚΑΕ  2631)  και  εφ  όσον  υπάρξει  πρόσθετη  κρατική
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χρηματοδότηση θα αυξάνεται αντίστοιχα και ο αριθμός των δικαιούχων φοιτητών για
τους οποίους τα Πανεπιστήμιο θα καταβάλει το αντίτιμο του σιτηρεσίου.

8) Η  αποζημίωση  του  αναδόχου  υπολογίζεται  λαμβάνοντας  υπόψη  την  κατά  έτος
επιχορήγηση  του  προϋπολογισμού  του  Ιδρύματος  που  αφορά  τη  σίτιση  φοιτητών
(ΚΑΕ 2631) και τον αριθμό των ειδικών ταυτοτήτων δωρεάν σίτισης που θα εκδοθούν
από τη Φοιτητική Λέσχη του Ο.Π.Α., σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΚΥΑ Φ5/68535/Β3/18-
06-2012  (ΦΕΚ  1965/τ.Β’/18-06-2012)  των  Υπουργών  Οικονομικών  και  Παιδείας,  Δια
Βίου  Μάθησης  &  Θρησκευμάτων  περί  «Καθορισμού  όρων,  προϋποθέσεων  και
διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.». Η αποζημίωση
του αναδόχου για το διάστημα από 1/9 μέχρι 31/10 κάθε έτους, θα υπολογίζεται με
βάση τον αριθμό των ειδικών ταυτοτήτων δωρεάν σίτισης που έχουν εκδοθεί από τη
Φοιτητική  Λέσχη  του  Ο.Π.Α.  στις  30/6  του  προηγούμενου  ακαδημαϊκού  έτους.  Οι
ειδικές ταυτότητες δωρεάν σίτισης ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης τους μέχρι
31/10 του επόμενου Ακαδημαϊκού Έτους. Το Δ.Σ της Φοιτητικής Λέσχης του  ΟΠΑ με
απόφαση του, μπορεί να παρατείνει την ισχύ τους. 

9) Η  αποζημίωση  του  αναδόχου  για  το  διάστημα  από  01/11  μέχρι  30/6  κάθε
ακαδημαϊκού έτους, θα υπολογίζεται με βάση τον (διαρκώς αυξανόμενο ή μειούμενο)
αριθμό των ειδικών ταυτοτήτων δωρεάν σίτισης που θα εκδοθούν από τη Φοιτητική
Λέσχη Ο.Π.Α στους δικαιούχους δωρεάν σίτισης σύμφωνα με την ΚΥΑ  Φ5/68535/Β3/18-

06-2012  (ΦΕΚ  1965/τ.Β’/18-06-2012),  επί  την  αξία  του  ημερησίου  σιτηρεσίου  (αρ.
Φ547452/Β3/09-05-2007 (ΦΕΚ τ.Β’/836/30-05-2007) Κ.Υ.Α.) πλέον Φ.Π.Α 23% (σύμφωνα
με  το  Νόμο  4334/2015  (άρθρο  1,  παρ.  1α)  και  θα  συμβαδίζει  με  την  ετήσια
επιχορήγηση του προϋπολογισμού του ΟΠΑ (ΚΑΕ 2631). 

10)Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει σίτιση ημερησίως στον αριθμό των φοιτητών που
έχουν λάβει κάρτα σίτισης μετά από συνεννόηση με το γραφείο Φοιτητικής Λέσχης
Ο.Π.Α με το σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης (self service). 

11)  Η εποπτεία της λειτουργίας του εστιατορίου και ειδικότερα ο έλεγχος της γνησιότητας
και ποιότητας των χρησιμοποιουμένων υλικών,  της ποσότητας και  του βάρους των
χορηγουμένων μερίδων φαγητού, καθώς και ο έλεγχος της καθαριότητας των χώρων
του εστιατορίου και της συντήρησης των εγκαταστάσεων, επίπλων και σκευών αυτού,
διενεργείται  από  την  Φοιτητική  Λέσχη  και  είναι  ανεξάρτητος  του  ελέγχου  που
διενεργείται  αυτεπαγγέλτως  από  την  αγορανομική  υπηρεσία  και  άλλες  αρμόδιες
υπηρεσίες. Η Φοιτητική Λέσχη παρακολουθεί και την τήρηση των όρων της σύμβασης
από  τον  ανάδοχο.  Ο  γιατρός  του  Πανεπιστημίου  υποχρεούται  να  ασκεί  τακτικό
αστυϊατρικό έλεγχο στο εν λόγω εστιατόριο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τους
ανωτέρω ελέγχους και να διευκολύνει τα όργανα που ασκούν αυτούς.

12)  Ο ανάδοχος υποχρεούται: 
(i) Να εκτελεί  τα  καθήκοντα που  αναλαμβάνει  με  τη  Σύμβαση  σύμφωνα  με  τους

όρους  της  Σύμβασης,  της  Διακήρυξης,  της  Απόφασης  Κατακύρωσης  και  της
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Προσφοράς  του,  διαφορετικά  υποχρεούται  να  αποζημιώσει  κατά  νόμο  την
Αναθέτουσα Αρχή.

(ii) Να διατηρεί με δική του δαπάνη απόλυτα καθαρούς και ευπρεπείς τους χώρους
του  εστιατορίου  αλλά  και  τους  πέριξ  αυτών  χώρους,  η  χρήση  των  οποίων
συναρτάται  με  τη  δραστηριότητα  του  εστιατορίου  και  να  φροντίζει  για  τη
συγκέντρωση  και  την  απόρριψη  των  σκουπιδιών  του  εστιατορίου  και  των
σιτιζομένων.

(iii) Να  φροντίζει  για  την  άριστη  ποιότητα,  συντήρηση  και  καθαριότητα  των
προσφερόμενων  ειδών  και  να  τηρεί  αυστηρή  καθαριότητα  τόσο  στα  σκεύη,
έπιπλα  και  μηχανήματα  όσο  και  σε  ολόκληρο  το  χώρο  εντός  και  εκτός  του
εστιατορίου.  Ιδιαίτερη δε  φροντίδα θα καταβάλλεται  για  την καθαριότητα των
τουαλετών.

(iv) Στη  συντήρηση  όλων  των  εγκαταστάσεων  και  του  εξοπλισμού  αυτών  και  των
εξαρτημάτων  τους  καθώς  και  την  άμεση  επισκευή  με  δαπάνη  του  των
παρουσιαζομένων  φθορών  της  συνήθους  χρήσης.  Επίσης  υποχρεούται  στην
άμεση αντικατάσταση των θραυομένων ειδών και των κρινόμενων ακατάλληλων,
από τα αρμόδια για τον έλεγχο του εστιατορίου όργανα.

(v) Να  τηρεί  με  ακρίβεια  όλες  τις  σχετικές  με  τη  λειτουργία  των  εστιατορίων
υγειονομικές,  αγορανομικές,  αστυνομικές  και  άλλες  διατάξεις  καθώς  και  τις
οδηγίες ή εντολές των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου και να είναι ο μόνος
υπεύθυνος έναντι κάθε αρχής και έναντι των καταναλωτών. Υποχρεούται επίσης
να εξασφαλίσει τη πυρασφάλεια του χώρου του εστιατορίου και να ασφαλίσει και
διατηρεί  ασφαλισμένο  σε  ασφαλιστική  επιχείρηση  το  εστιατόριο  και  τον
εξοπλισμό  του,  το  προσωπικό  του  και  τους  σιτιζόμενους  κατά  των  κινδύνων
πυρκαϊάς καθώς και τη σχετιζόμενη με τη σίτιση αστική ευθύνη του έναντι των
σιτιζομένων.

(vi) Να  χρησιμοποιεί  ειδικευμένο  προσωπικό  για  το  οποίο  θα  είναι  αποκλειστικά
υπεύθυνος  όσον  αφορά  όλες  τις  υποχρεώσεις  που  προκύπτουν  από  την
εργασιακή αυτή σχέση. Ο Ανάδοχος εγγυάται και φέρει όλες τις υποχρεώσεις και
ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και το Νόμο
και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από το προσωπικό του, που θα
ασχοληθεί  ή  θα  παράσχει  οποιεσδήποτε  υπηρεσίες  σε  σχέση  με  την  παρούσα
Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε
τρίτους  υποχρεούται  μόνος  αυτός  προς  αποκατάστασή  της.  Ο  Ανάδοχος
ευθύνεται για την ασφάλεια του προσωπικού του καθ΄ όλη τη διάρκεια του Έργου.
Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου της παρούσας ο ανάδοχος υποχρεούται να
τηρεί τους κείμενους νόμους, διατάξεις κλπ. και γενικά αυτούς που αφορούν την
υγεία  και  ασφάλεια  του  προσωπικού  που  χρησιμοποιείται  από  αυτόν,
ευθυνόμενος  για  κάθε  παράβασή  του. Ο  ανάδοχος  οφείλει  να  χρησιμοποιεί
προσωπικό  ασφαλισμένο  στο  Ι.Κ.Α.  και  σε  κάθε  άλλο  κατά  το  νόμο  αρμόδιο
ασφαλιστικό  Οργανισμό.  Ο  ανάδοχος  (εργοδότης  για  τους  σε  αυτόν
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εργαζόμενους) βαρύνεται με όλες τις εισφορές του Ι.Κ.Α. και των λοιπών Ταμείων
κύριας και επικουρικής ασφάλισης καθώς και με τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα,
αδείας  προσωπικού,  κ.τλ.  και  γενικά για κάθε υποχρέωση του προς αυτούς ως
εργοδότης.  Από την εκτέλεση του Έργου της παρούσας Σύμβασης καμία έννομη
σχέση δεν δημιουργείται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του προσωπικού του
Αναδόχου, που απασχολείται για το Έργο.  Οι μισθοί, οι αμοιβές, οι ασφαλιστικές
εισφορές και οι τυχόν αποζημιώσεις του προσωπικού και των συνεργατών, που θα
χρησιμοποιήσει ο Ανάδοχος για την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, βαρύνουν
αποκλειστικά αυτόν.  Το προσωπικό του πρέπει να είναι εφοδιασμένο με βιβλιάριο
υγείας  και  κατά τις  ώρες εργασίας  πρέπει  να φορά λευκό σακάκι.  Ο Ανάδοχος
βεβαιώνει και υπόσχεται ρητά ότι τόσο οι εκπρόσωποι του όσο και το προσωπικό
και οι συνεργάτες του, οι οποίοι θα αναμειχθούν στην εκτέλεση της Σύμβασης θα
είναι ευπρεπείς και ευγενικοί στις σχέσεις τους με τους φοιτητές και το προσωπικό
του Πανεπιστημίου  και   θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας  κατά τις  επαφές
τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής.   
Κάθε ευθύνη, αστική, ποινική, διοικητική προς οποιονδήποτε είτε εργαζόμενο, είτε
τρίτο, είτε έναντι αρχών, λόγω μη τήρησης των επιβαλλομένων από τη Σύμβαση
υποχρεώσεων είτε λόγω προσκληθησομένων ζημιών, ατυχημάτων κλπ εκ μέρους
του  Αναδόχου,  του  προσωπικού  του  και  των  συνεργατών  του  βαρύνει
αποκλειστικά  τον  Ανάδοχο,  ο  οποίος  θα είναι  αποκλειστικά  υπεύθυνος για  την
πληρωμή των σχετικών αποζημιώσεων,  χρηματικών ποινών,  προστίμων,  κλπ.  Η
Αναθέτουσα  Αρχή  απαλλάσσεται  από  κάθε  ευθύνη  και  υποχρέωση  για
αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των
απαιτούμενων από τον Ανάδοχο εργασιών, του Αναδόχου ευθυνόμενου πλήρως
και  αποκλειστικά.  Η  Αναθέτουσα  Αρχή  δεν  έχει  υποχρέωση  καταβολής
αποζημίωσης  για  υπερωριακή  απασχόληση  ή  οποιαδήποτε  άλλη  αμοιβή  στο
προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

(vii) Να απομακρύνει αμέσως κάθε υπάλληλό του, του οποίου την απόλυση τυχόν
θα ζητήσουν τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου για ακαταλληλότητα ή για
διαγωγή  ασυμβίβαστη  για  Πανεπιστημιακό  χώρο.  Για  τυχόν  απαιτήσεις  του  εν
λόγω υπαλλήλου αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος.

(viii) Να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της Φοιτητικής Λέσχης και ελέγχου της
λειτουργίας του εστιατορίου.

(ix) Να  ανακαινίζει  και  εφοδιάζει  το  εστιατόριο,  μετά  από  έγκριση  της  Φοιτητικής
Λέσχης, με κάθε πρόσθετο εξοπλισμό προκειμένου να διασφαλίζεται η εύρυθμη
και  άρτια  λειτουργία  του  εστιατορίου  και  η  σίτιση  να  πραγματοποιείται  σε
συνθήκες ευχάριστου περιβάλλοντος.

(x) Στην  αντικατάσταση  του  ελαφρύ  εξοπλισμού  του  εστιατορίου  (όπως
μαχαιροπήρουνα, πιάτα, παλαιοί δίσκοι), και στην τακτική ανανέωση των σκευών
της κουζίνας.
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13)Η  παροχή  στους  σιτιζόμενους  φοιτητές  της  δυνατότητας  επιλογής  περισσοτέρων
εναλλακτικών μενού ημερησίως ανά γεύμα (δηλαδή παροχή δυνατότητας επιλογής
μεταξύ  διαφορετικών  κυρίως  πιάτων  και  συνοδευτικών)  θα  θεωρηθεί  απαραίτητο
στοιχείο  της  προσφοράς.  Η  ποσότητα  μερίδων  θα  πρέπει  να  είναι  τουλάχιστον  η
προβλεπόμενη από τις αγορανομικές διατάξεις. Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίζει
ώστε η παρασκευή των φαγητών να είναι άριστη και σύμφωνη με τους κανόνες της
μαγειρικής τέχνης, τα δε φαγητά να είναι πάντοτε ζεστά και το σερβίρισμά τους να
είναι άψογο. 
Επίσης υποχρεούται να χρησιμοποιεί για την παρασκευή των φαγητών υλικά πρώτης
ποιότητας. Ειδικότερα:
 Στην  προσφορά  του  θα  αναφέρεται  η  ποιότητα  των  υλικών  που  θα

χρησιμοποιούνται για την παρασκευή των γευμάτων, π.χ. νωπά ή κατεψυγμένα,
απαλλαγμένα  πάχους,  ελαιόλαδο  0-1  οξύτητας,  ηλιέλαιο,  βαμβακέλαιο,
καλαμποκέλαιο κ.τ.λ. Επίσης για τα όσπρια, ρύζι, ζυμαρικά, να αναφέρεται εάν θα
είναι Α΄ ή Β΄ διαλογής. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να
δέχεται κάθε στιγμή σχετικό έλεγχο από τη Φοιτητική Λέσχη.

 Οι κιμάδες θα γίνονται από καθαρό άπαχο μυϊκό κρέας (νωπό ή κατεψυγμένο).
 Τα ψάρια θα είναι νωπά ή κατεψυγμένα αρίστης ποιότητας.
 Τα  λαχανικά  θα  είναι  νωπά.  Η  χρησιμοποίηση  κατεψυγμένων  λαχανικών

επιτρέπεται  μόνο  στην  περίπτωση  που  δεν  θα  υπάρχουν  νωπά  στην  αγορά.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κονσερβοποιημένων λαχανικών.

 Τα έλαια θα είναι  πρώτης ποιότητας.  Για τις σαλάτες,  όσπρια και  λαχανικά θα
χρησιμοποιείται λάδι επαρκές αγνό Α΄ ποιότητας (αγορανομικής οξύτητας 0-1). 

14)Φαγητά  που  δεν  θα  καταναλώνονται  αυθημερόν,  καταστρέφονται  και
απομακρύνονται και απαγορεύεται αυστηρά να προσφερθούν την επόμενη ημέρα.

15)Η  διάθεση  οινοπνευματωδών  ποτών  επιτρέπεται  μόνον  κατόπιν  αποφάσεως  του
Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου.

16)Ο ανάδοχος υποχρεούται να πιστοποιείται κατά HACCP και ISO στο πεδίο εφαρμογής
υπηρεσίες μαζικής εστίασης (ISO 22000).

17)Η  προσφορά  αριθμού  δεξιώσεων  ανά  έτος  στο  χώρο  του  Πανεπιστημίου,  χωρίς
επιβάρυνση του Πανεπιστημίου, πέραν των 2 δεξιώσεων οι οποίες είναι υποχρεωτικές,
θα θεωρηθεί προσόν. Κατά τα λοιπά δεν επιτρέπεται στον ανάδοχο να προβαίνει στην
οργάνωση φοιτητικών εκδηλώσεων εντός του χώρου του εστιατορίου χωρίς έγκριση
του Δ.Σ. της Φοιτητικής Λέσχης.

18)Απαγορεύεται  στον ανάδοχο να διακόψει  για  οποιαδήποτε αιτία  τη λειτουργία του
εστιατορίου. Σε περίπτωση διακοπής το Πανεπιστήμιο δύναται με απόφαση του Δ.Σ
της  Φοιτητικής  Λέσχης  του  Οικονομικού  Πανεπιστημίου  Αθηνών  να  του  επιβάλει
πρόστιμο μέχρι 1.000,00 ευρώ την ημέρα. Το πρόστιμο το Πανεπιστήμιο το εισπράττει
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από  την  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  την  οποία  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να
συμπληρώσει σε δύο ημέρες,  διαφορετικά κηρύσσεται  έκπτωτος,  χωρίς καμία άλλη
διατύπωση. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του εστιατορίου από τον ανάδοχο
για δεύτερη φορά κηρύσσεται  έκπτωτος με απόφαση του Πανεπιστημίου, το οποίο
αναθέτει τη λειτουργία του εστιατορίου προσωρινά σε άλλο εντολοδόχο. Ο έκπτωτος
ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας 1.000,00 ευρώ τη μέρα και
μέχρις ανάδειξης άλλου αναδόχου για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των ενενήντα
(90) ημερών. Επίσης εκπίπτεται υπέρ του Πανεπιστημίου η κατατεθείσα εγγύηση καλής
εκτέλεσης,  λόγω  ποινικής  ρήτρας  προσθέτως  συνομολογουμένης.  Επιτρέπεται  η
ολιγοήμερη διακοπή της λειτουργίας του εστιατορίου, για εξαιρετικούς λόγους, μετά
από  απόφαση  του  Πανεπιστημίου  μη  δικαιουμένου  του  εστιάτορα  καμιάς
αποζημίωσης,  θετικής ή αποθετικής, από το Πανεπιστήμιο.

19) Για  κάθε  αθέτηση  υποχρέωσης  του  αναδόχου  που  προβλέπεται  στην  παρούσα,  ο
ανάδοχος  υποχρεούται  στην  καταβολή  στο  Οικονομικό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών
ποινικής  ρήτρας  ποσού  1.000,00  ευρώ,  μη  αποκλειομένης  οποιασδήποτε  άλλης
νόμιμης και  δικαιολογημένης αποζημίωσης.  Σε περίπτωση υποτροπής θα κινείται  η
διαδικασία κηρύξεως της ανάδοχης ως έκπτωτης.

20)Ο ανάδοχος με  υπεύθυνη δήλωσή του θα βεβαιώνει  ότι  επισκέφτηκε το φοιτητικό
εστιατόριο  και  έλαβε  γνώση  των  συνθηκών,  του  υπάρχοντα  εξοπλισμού  και  του
χώρου. Τυχόν εξοπλισμός που μετά την επιτόπια επίσκεψη των ενδιαφερομένων θα
κριθεί από αυτούς απαραίτητος για την εύρυθμη και άρτια λειτουργία του φοιτητικού
εστιατορίου, δεν θα επιβαρύνει το Πανεπιστήμιο, αλλά τους ίδιους. Στην περίπτωση
αυτή  ο  εξοπλισμός  αυτός  δεν  νοείται  για  την  παρούσα  διακήρυξη  ως  πρόσθετες
υποδομές  και  δεν  εμπίπτει  στα  στοιχεία  αξιολόγησης  (βλέπε  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ).  Πρόσθετος πάγιος  εξοπλισμός,  που κατά τη διάρκεια της σύμβασης
κρίνεται  από  τη  Φοιτητική  Λέσχη  ότι  θα  βελτιώσει  το  επίπεδο  των  παρεχομένων
υπηρεσιών  προς  τους  φοιτητές,  αποκτάται  από  το  Πανεπιστήμιο  με  δαπάνη  του
κατόπιν αποφάσεως του Δ.Σ. της Φοιτητικής Λέσχης. Στο χρονικό διάστημα μέχρι την
αντικατάσταση  ή  απόκτηση  της  προμήθειας  αντικατάστασης,  ο  ανάδοχος
υποχρεούται με δική του ευθύνη να φροντίσει  για την απρόσκοπτη λειτουργία του
μαγειρείου – εστιατορίου.

21) Για  την  εκτέλεση  οποιασδήποτε  εργασίας  στον  χώρο  ή  τον  εξοπλισμό  κατά  την
εγκατάσταση  ή  κατά  τη  διάρκεια  της  εκμετάλλευσης  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να
ειδοποιήσει προηγουμένως το Πανεπιστήμιο και να υλοποιήσει τις εργασίες μόνο μετά
την παροχή σχετικής έγκρισης.

22)Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  μετά  τη  λήξη  της  Σύμβασης  να  αποζημιώσει  το
Πανεπιστήμιο  για  κάθε  φθορά,  καταστροφή  ή  απώλεια  των  παραδοθέντων
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα, όχι όμως για
φθορές που οφείλονται σε συνήθη χρήση.
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23)Ο ανάδοχος δεν δύνανται  να προσλάβει  συνέταιρο χωρίς την έγκριση του Δ.Σ.  της
Φοιτητικής Λέσχης.

24)  Απαγορεύεται  η  εκχώρηση  από  τον  Ανάδοχο  σε  οποιονδήποτε  τρίτο  των
υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση που θα συνάψει με
την Αναθέτουσα Αρχή

25)Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης
του εστιατορίου βαρύνουν το Πανεπιστήμιο. 

26) Το δικαίωμα της σίτισης των φοιτητών είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται. Για το
σκοπό αυτό ο ανάδοχος μπορεί να εφαρμόσει οποιοδήποτε σύστημα ελέγχου κρίνει
σωστό,  υπό  τον  όρο  ότι  δεν  θα  δημιουργείται  υπερβολική  καθυστέρηση  στην
εξυπηρέτηση των σιτιζομένων.

27)Μετά την λήξη της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο ο ανάδοχος,  εντός δέκα (10)
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης υποχρεούται να αφαιρέσει τις
εγκαταστάσεις  και  συσκευές  που  του  ανήκουν,  να  εκκενώσει  τους  χώρους  του
εστιατορίου και να αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες τυχόν ζημιές που προκάλεσε
στους χώρους και  στις  εγκαταστάσεις  του Πανεπιστημίου.  Η παράδοση θα γίνει  σε
Επιτροπή που θα ορίσει το Πανεπιστήμιο με την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης
και παραλαβής. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού το Πανεπιστήμιο δικαιούται
να αφαιρέσει όλες τις εγκαταστάσεις του αναδόχου και να αποκαταστήσει το χώρο
στην κατάσταση που ήταν πριν από την ανάθεση, η δε σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον
ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ο υποψήφιος ανάδοχος με την υποβολή της Προσφοράς του αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους
όρους  της  παρούσας  Διακήρυξης.  Στην  περίπτωση  νομικών  προσώπων,  η  υποβολή  της
προσφοράς θα πρέπει να έχει εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού
προσώπου.

Ο  διαγωνισμός  θα  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  της  πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος
Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  ηλεκτρονικά,  μέσω  της
διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  μέχρι  την  καταληκτική
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζει  η  παρούσα  διακήρυξη,  στην  Ελληνική  γλώσσα,  σε
ηλεκτρονικό φάκελο,  σύμφωνα με  τα αναφερόμενα στα άρθρα 134-138 του ν.  4281/2014
(ΦΕΚ/Α/160/8-8-2014),  στο  άρθρο  11  της  Υ.Α.  Π1/2390/2013  (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013)
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«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο ΠΔ60/07 και συμπληρωματικά στο Π.Δ. 118/07.

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α)  ένας  (υπο)φάκελος1 με  την  ένδειξη  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  -  Τεχνική
προσφορά»,  και 

(β) ένας (υπο)φάκελος2 με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα (ανάδοχο) σημαίνονται από
αυτόν με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του
που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα.

11.1  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Οι  προσφέροντες υποβάλουν  ηλεκτρονικά  μαζί  με  την  προσφορά  τους,  εγκαίρως  και
προσηκόντως,  επί ποινή αποκλεισμού,  τα εξής δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα, σε
μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4155/13 (ΦΕΚ 120/τ.Α/29-5-2013), του
άρθρου  11  της  ΥΑ  Π1/2390/13  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και τις διατάξεις του
Π.Δ. 118/2007, του Π.Δ. 60/2007 κατά το μέρος που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις
του Ν. 4155/13 και της ΥΑ Π1/2390/13, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω :

α/α Δικαιολογητικά Συμμετοχής ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσού σαράντα 
χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ και σαράντα ενός 
λεπτών (40.650,41€), που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της
προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (άρθρο 157 παρ. 1 περ.
α΄  σε συνδ. με άρθρο 201 παρ. 5ν. 4281/2014). 

Υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον 
προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και 
προσκομίζεται από αυτόν στην αρμόδια Υπηρεσία 
διεξαγωγής του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή 

ΝΑΙ

1(υπο)φάκελος = κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα
2(υπο)φάκελος = κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα
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α/α Δικαιολογητικά Συμμετοχής ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή.

2 Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή 
γίνεται δια αντιπροσώπων. (άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ΄ του 
Π.Δ. 118/2007).

ΝΑΙ

3 Υπεύθυνη δήλωση3 (μία ή περισσότερες) του ν. 
1599/1986(ΦΕΚ Α΄75), στην οποία : 

i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον 
οποίο συμμετέχουν. 

ii. Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς τους:

 δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη 
απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα 
αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 43 του 
π.δ. 60/2007, δηλαδή: α) συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) 
απάτη, δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες, ή για κάποιο από τα αδικήματα
του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την 
άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας - (άρθρο 
6, παρ. 2, εδ. α΄(1) του ΠΔ 118/2007). 
Σε περίπτωση Ν.Π. πρέπει να δηλώνεται ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για 
κάποιο από τα ανωτέρω αδικήματα, οι 
διαχειριστές τους στις περιπτώσεις των Ε.Π.Ε., Ο.Ε. 
και Ε.Ε. ή ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος 
τους στις περιπτώσεις των Α.Ε.

 δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό 
συμβιβασμό ή σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια 

ΝΑΙ

3Βάσει του άρθρου 3§3 του Νόμου 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26-03-2014), η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση (καθώς και
όπου αλλού στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται υπεύθυνη δήλωση) φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων
τριάντα  ημερολογιακών  ημερών  προ  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  των  προσφορών  και  δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
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α/α Δικαιολογητικά Συμμετοχής ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

διαδικασία που προβλέπεται από νομοθετικές 
και κανονιστικές διατάξεις εκάστης χώρας 
εγκατάστασής τους. 

 δεν έχει κινηθεί σε βάρος του διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της 
χώρας εγκατάστασής τους.

 είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι (και 
όσον αφορά την κύρια και όσον αφορά την 
επικουρική ασφάλιση) – (άρθρο 6, παρ.2, εδ. 
α΄(3) του Π.Δ. 118/2007).

 είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο – 
(άρθρο 6, παρ.2, εδ. α΄(4) του ΠΔ 118/2007). 
Κατά τη δήλωση αυτή θα πρέπει να αναγράφεται η
ακριβής επωνυμία του Επιμελητηρίου στο οποίο 
είναι εγγεγραμμένοι.

 δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική 
εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 
αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης ότι δεν 
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης 
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ως άνω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 
πρόσωπα). (άρθρ. 6§2εδ.γ΄(2) του Π.Δ. 
118/2007).

iii. Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και 
προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ.
2 του άρθρου 6 και του άρθρου 8α του Π.Δ 118/2007 και
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 20 του Π.Δ 118/2007, τα οποία προσκομίζονται 
κατά το στάδιο της κατακύρωσης.

iv. Να δηλώνεται ότι η προσφορά συνετάχθη σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων ο 
συμμετέχων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα και τα στοιχεία που αναφέρονται στην 
προσφορά του είναι ακριβή.

v. Να δηλώνεται ότι ο συμμετέχων παραιτείται από κάθε 
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α/α Δικαιολογητικά Συμμετοχής ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

δικαίωμα αποζημίωσης του που θα απορρέει από 
οποιαδήποτε απόφαση της αναθέτουσας αρχής λόγω 
αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης του διαγωνισμού.

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται ψηφιακά 
από τον προσφέροντα (σε περίπτωση νομικού 
προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο), φέρει 
ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερών προ
της καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών 
και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής 
από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.
Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι φυσικό 
πρόσωπο την προαναφερθείσα Υ.Δ. υποβάλλει το 
φυσικό πρόσωπο. 
Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι νομικό 
πρόσωπο υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις ο καθένας 
ξεχωριστά:

 Οι διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων 
Σύμβουλος στις περιπτώσεις Α.Ε.

 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στις περιπτώσεις 
συνεταιρισμών.

 Για τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα οι νόμιμοι 
εκπρόσωποί τους.

Τα νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν επιπλέον των ανωτέρω και τα ακόλουθα
έγγραφα:

α/α
Επιπλέον Δικαιολογητικά Συμμετοχής Νομικών

προσώπων
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η

1 Ανώνυμες εταιρείες: 
1. Καταστατικό, ΦΕΚ σύστασης, ΦΕΚ συγκρότησης του ΔΣ της 
ΑΕ σε Σώμα,
2. Τα πιστοποιητικά του Π.Δ. 82/1996,
3. Βεβαίωση της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής από την οποία
προκύπτουν το ισχύον καταστατικό, οι τροποποιήσεις αυτού 
και το ισχύον ΔΣ.

ΝΑΙ

2 Ομόρρυθμες/Ετερόρρυθμες εταιρείες:
1. Καταστατικό της Εταιρείας και τροποποιήσεις αυτού, 
2. Πιστοποιητικό της εποπτεύουσας Αρχής από το οποίο να 

ΝΑΙ
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α/α
Επιπλέον Δικαιολογητικά Συμμετοχής Νομικών

προσώπων
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣ
Η

ΠΑΡΑΠΟΜΠ
Η

προκύπτουν όλες οι μεταβολές του καταστατικού.
3 Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης :

1. Καταστατικό της Εταιρείας και τροποποιήσεις αυτού, 
2. ΦΕΚ ίδρυσης και τροποποιήσεων καταστατικού, 
3. Πιστοποιητικό της εποπτεύουσας Αρχής από το οποίο να 
προκύπτουν όλες οι μεταβολές του  καταστατικού.

ΝΑΙ

4 Συνεταιρισμοί:
Όλα τα παραπάνω καθώς και βεβαίωση της εποπτεύουσας 
αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ΝΑΙ

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο
αποκλεισμού του συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό. 

11.2  ΕΠΙΠΛΕΟΝ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  (επί  ποινή
αποκλεισμού) 

Πέρα  των  ανωτέρω,  προκειμένου  να  διαπιστωθούν  η  φερεγγυότητά,  η  επαγγελματική
αξιοπιστία,  η  χρηματοπιστωτική  και  οικονομική  κατάσταση,  η  εμπειρία,  η  εξειδίκευση,  η
τεχνική/επαγγελματική ικανότητα και οι δυνατότητες των συμμετεχόντων, είναι υποχρεωτική
επί  ποινή  αποκλεισμού και  η  υποβολή,  εντός  του  (υπο)φακέλου  «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής», των ακολούθων δικαιολογητικών:

α/α

Δικαιολογητικά Συμμετοχής που αφορούν στη: 
φερεγγυότητα, επαγγελματική αξιοπιστία, 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση, 
εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνική – επαγγελματική 
ικανότητα (επί ποινή αποκλεισμού)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία θα 
δηλώνεται ότι:

(i) Η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας διακήρυξης και 
ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα και με ποινή 
αποκλεισμού όλους τους όρους της.

(ii) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε 
διαγωνισμούς του δημόσιου τομέα. 

(iii) Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί 
λειτουργίας της επιχείρησης.

(iv) Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα 
κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους 

ΝΑΙ
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α/α

Δικαιολογητικά Συμμετοχής που αφορούν στη: 
φερεγγυότητα, επαγγελματική αξιοπιστία, 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση, 
εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνική – επαγγελματική 
ικανότητα (επί ποινή αποκλεισμού)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

δραστηριότητας.
(v) Υπάρχει συνέπεια της επιχείρησης στην 

εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της 
υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών 
της προς Υπηρεσίες του Δημόσιου τομέα.

(vi) Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς 
δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών 
που ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη 
ή από την Υπηρεσία.

(vii) Σε περίπτωση κατακύρωσης του 
διαγωνισμού σε αυτούς, με την υπογραφή 
της Σύμβασης υποχρεούνται να 
προσκομίσουν Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 
εγκατεστημένης στην Ελλάδα Ασφαλιστικής 
Εταιρείας, για κάλυψη από πυρκαγιά των 
ζημιών του Εστιατορίου.

2 Συνοπτική και επιγραμματική έκθεση περί της μορφής 
της επιχείρησης, της επιχειρηματικής της δομής, το 
εύρος της δραστηριότητάς της, το κύρος της και τις 
επιδόσεις της, ιδιαίτερα στον τομέα σίτισης φοιτητών 
και σπουδαστών.

ΝΑΙ

3 Υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του 
κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά τις τρεις (3) 
προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές 
χρήσεις. Ο συνολικός κύκλος εργασιών για κάθε χρήση 
των τριών (3) τελευταίων ετών πρέπει να είναι 
τουλάχιστον ίσος με τον ετήσιο προϋπολογισμό της 
παρούσας διακήρυξης, ήτοι τουλάχιστον 1.250.000€

ΝΑΙ

4 Αντίγραφα των νομίμως δημοσιευμένων ισολογισμών 
των τριών (3) τελευταίων ετών.

ΝΑΙ

5 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι 
διατηρούν επιχείρηση μαζικής εστίασης και από πότε. 
Σημειώνεται πως ο συμμετέχων θα πρέπει να διατηρεί 
επιχείρηση μαζικής εστίασης τουλάχιστον από 
πενταετίας (ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής)

ΝΑΙ

6 Άδειες λειτουργίας της επιχείρησης. ΝΑΙ

7 Αντίγραφο Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας ΚΑΔ (ή 
οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο) στο οποίο να 
φαίνεται ότι ο συμμετέχων ασκούσε κατά τα 

ΝΑΙ
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α/α

Δικαιολογητικά Συμμετοχής που αφορούν στη: 
φερεγγυότητα, επαγγελματική αξιοπιστία, 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση, 
εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνική – επαγγελματική 
ικανότητα (επί ποινή αποκλεισμού)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

προηγούμενα πέντε (5) έτη κατά κύρια η δευτερεύουσα
δραστηριότητα την υπηρεσία που θα κληθεί να 
αναλάβει.

8 Ετήσιοι πίνακες προσωπικού (Έντυπο Ε4), νομίμως 
υποβληθέντες στην ΣΕΠΕ, των τριών (3) προηγούμενων 
ετών του έτους του διαγωνισμού, από τους οποίους να 
αποδεικνύεται ότι στην επιχείρηση του συμμετέχοντα 
απασχολούνται ετησίως, τα τρία (3) τελευταία έτη, το 
λιγότερο είκοσι πέντε (25) άτομα σε καθεστώς πλήρους 
απασχόλησης.

ΝΑΙ

9 Πίνακας στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες 
σχετικές με το αντικείμενο του διαγωνισμού παροχές 
υπηρεσιών μαζικής σίτισης που εκτέλεσε ο συμμετέχων 
την τελευταία πενταετία ή είναι σε εξέλιξη, από τον 
οποίο να προκύπτει η ελάχιστη προϋπόθεση της 
πενταετούς ενασχόλησης του σε παροχή παρόμοιων 
υπηρεσιών μαζικής σίτισης (ως μαζική σίτιση για την 
παρούσα διακήρυξη θεωρείται η συστηματική επί 
καθημερινής βάσεως παροχή πλήρους σίτισης χιλίων 
(1.000) τουλάχιστον ατόμων για συνεχές διάστημα όχι 
μικρότερο των εννέα (9) μηνών ετησίως). Από τον 
πίνακα αυτόν θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια ο 
αποδέκτης/οι αποδέκτες, η διάρκεια παροχής, καθώς 
και ο αριθμός των σιτισθέντων. Τα στοιχεία αυτά τα 
οποία επικαλείται ο συμμετέχων προς απόδειξη της 
τεχνικής και επαγγελματικής του ικανότητας θα πρέπει 
να τεκμηριώνονται επαρκώς με την προσκόμιση 
σχετικών εγγράφων (π.χ. συμβάσεις, πιστοποιητικά, 
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης κτλ). Απαραίτητη είναι η 
επαρκής τεκμηρίωση ότι οι συμβάσεις υπηρεσιών 
μαζικής σίτισης που επικαλείται ο συμμετέχων έχουν 
περατωθεί ορθά ή είναι σε εξέλιξη, με την προσκόμιση 
βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης χορηγούμενες από 
αρμόδια όργανα της αναθέτουσας αρχής. Παροχές 
υπηρεσιών που δεν θα συνοδεύονται με τις αντίστοιχες 
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή δεν θα τεκμηριώνονται 
επαρκώς από τα έγγραφα που προσκομίζει ο 
συμμετέχων, δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

ΝΑΙ
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α/α

Δικαιολογητικά Συμμετοχής που αφορούν στη: 
φερεγγυότητα, επαγγελματική αξιοπιστία, 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση, 
εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνική – επαγγελματική 
ικανότητα (επί ποινή αποκλεισμού)

ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

10 Πιστοποιητικά διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας 
κατά ISO (ISO 9001) και διαχείρισης ασφάλειας και 
υγιεινής των τροφίμων κατά ISO (ISO 22000) στο πεδίο 
εφαρμογής υπηρεσίες μαζικής εστίασης.

ΝΑΙ

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο
αποκλεισμού του συμμετέχοντα από τον διαγωνισμό.

Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει με την αίτηση συμμετοχής του στο
διαγωνισμό να πληροί  και  να τεκμηριώνει  επαρκώς,  με ποινή αποκλεισμού,  τις  παρακάτω
ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο Διαγωνισμό (ελάχιστα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
σύμφωνα με το άρθρο 42 του Π.Δ. 60/2007):

α.  Να έχει συνολικό κύκλο εργασιών για κάθε χρήση των τριών (3) τελευταίων ετών
τουλάχιστον  ίσο  με  τον  ετήσιο  προϋπολογισμό  της  παρούσας  διακήρυξης,  όπως
περιγράφεται στο άρθρο 9. 
β. Να έχει τουλάχιστον πέντε (5) έτη προηγούμενη ενασχόληση σε παροχή παρόμοιων
υπηρεσιών μαζικής σίτισης (ως μαζική σίτιση για την παρούσα διακήρυξη θεωρείται η
συστηματική  επί  καθημερινής  βάσεως  παροχή  πλήρους  σίτισης  χιλίων  (1.000)
τουλάχιστον  ατόμων  για  συνεχές  διάστημα  όχι  μικρότερο  των  εννέα  (9)  μηνών
ετησίως),  καθώς  και  να  διατηρεί  επιχείρηση  μαζικής  εστίασης  τουλάχιστον  από
πενταετίας στην οποία να απασχολούνται κατά την τελευταία τριετία το λιγότερο είκοσι
πέντε (25) άτομα σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, όπως περιγράφεται στο άρθρο
9.
γ.  Απαραίτητη  είναι  η  πιστοποίηση  της  επιχείρησης  του  υποψήφιου  Ανάδοχου,
εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας κατά ISO (ISO 9001) όπως
και διαχείρισης ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων κατά ISO (ISO 22000) στο πεδίο
εφαρμογής υπηρεσίες μαζικής εστίασης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 9.

Οι  ανωτέρω ελάχιστες  προϋποθέσεις  συμμετοχής  στο  Διαγωνισμό,  τεκμηριώνονται  με  τα
δικαιολογητικά  συμμετοχής  που  περιγράφηκαν  στον  ανωτέρω  πίνακα  και  τα  οποία
υποχρεούται  να  υποβάλει  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  στον  υποφάκελο  Δικαιολογητικών
Συμμετοχής. 

Οι  υποψήφιοι που δεν διαθέτουν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής την απαιτούμενη
οικονομική  ή/και  επαγγελματική ικανότητα,  καθώς και  την απαιτούμενη πιστοποίηση,  δεν
γίνονται δεκτοί περαιτέρω στη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών.
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Οι υποψήφιοι  ανάδοχοι  θα πρέπει  επίσης να λάβουν υπόψη τους τα εξής (επί  ποινή
αποκλεισμού):

 Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του
προσφέροντος  στη  διαγωνιστική  διαδικασία  υποβάλλονται  από  αυτόν
ηλεκτρονικά  σε  μορφή  αρχείου  τύπου  .pdf  και  προσκομίζονται  από  αυτόν
κατά  περίπτωση εντός  τριών  (3)  εργάσιμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική
υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή, πλην των ΦΕΚ. 

 Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν υποχρεωτικά ψηφιακή υπογραφή.
 Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός

των  τελευταίων  τριάντα  ημερολογιακών  ημερών  προ  της  καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής των προσφορών,  υπογράφονται  ψηφιακά από τους
έχοντες υποχρέωση προς τούτο, και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

 Επισημαίνεται  ότι  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  ή  τα  άλλα  στοιχεία  του
υποφακέλου  «Δικαιολογητικά  συμμετοχής-τεχνική  προσφορά»  που  έχουν
υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν
στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι
τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο
τον  οικονομικό  φορέα  και  κατά  συνέπεια  δεν  φέρουν  την  ψηφιακή  του
υπογραφή.  Ως  τέτοια  στοιχεία  ενδεικτικά  είναι:  η  εγγύηση  συμμετοχής,
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.

 Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Ανάδοχο σημαίνονται από αυτόν
με  χρήση  του  σχετικού  πεδίου  του  συστήματος  τα  στοιχεία  εκείνα  της
προσφοράς  του  που  έχουν  εμπιστευτικό  χαρακτήρα.  Τα  στοιχεία  αυτά
αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές
των προσφορών.

11.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή  pdf,  το  οποίο υπογράφεται  ψηφιακά  και  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα.  Τα
στοιχεία  που  περιλαμβάνονται στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του
παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε
αντίθετη  περίπτωση,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον οι απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί
στο  σύνολό  τους  στις  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος,  ο  προσφέρων
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επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία. 

Στον (υπό) φάκελο «Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι:

α/α
Περιεχόμενο (υπο)φακέλου Τεχνικής

Προσφοράς
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1 Το προσφερόμενο από τον συμμετέχοντα 
πρόγραμμα σίτισης, σύμφωνα με τους 
συνημμένους (Παράρτημα Α΄) πίνακες (οι οποίοι 
περιέχουν το ελάχιστο αποδεκτό Βασικό Μενού) και
οι τυχόν δυνατότητες περαιτέρω βελτίωσης υπό τα 
συγκεκριμένα οικονομικά δεδομένα. Τρεις από τους
πίνακες του Παραρτήματος Α΄ αφορούν το 
«Φθινοπωρινό/Θερινό» πρόγραμμα σίτισης (μήνες 
Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος – 
Δεκέμβριος - Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος) και τρεις 
αφορούν το «Χειμερινό» πρόγραμμα σίτισης (μήνες
Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος). Ο πίνακας 
πρωινού είναι κοινός για το «Φθινοπωρινό/Θερινό» 
και «Χειμερινό» πρόγραμμα σίτισης

ΝΑΙ

2 Μελέτη λειτουργίας του φοιτητικού 
εστιατορίου, στην οποία θα γίνεται λεπτομερής 
περιγραφή του τρόπου με τον οποίο οι υποψήφιοι 
ανάδοχοι σκέπτονται να λειτουργήσουν το 
εστιατόριο της Φοιτητικής Λέσχης και στην οποία, 
εκτός των άλλων, θα αναφέρουν:

i) Τα μέσα και τον τρόπο που θα 
χρησιμοποιηθούν αυτά για την παραγωγή των 
γευμάτων.

ii) Κατάλογο των στελεχών και του 
εργατοϋπαλληλικού προσωπικού που άμεσα ή 
έμμεσα θα διαθέσει (και τον χρόνο απασχόλησης 
του προσωπικού αυτού, ήτοι πλήρη ή μερική 
απασχόληση). Τυχόν επαγγελματικούς τίτλους και 
τίτλους σπουδών του ίδιου ή και των διευθυντικών 
στελεχών της επιχείρησης του ή εκείνων που έχουν 
αναλάβει την ευθύνη εκτέλεσης της σύμβασης.

iii) Τα μέτρα που θα εφαρμόζονται για την 

ΝΑΙ
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α/α
Περιεχόμενο (υπο)φακέλου Τεχνικής

Προσφοράς
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ασφάλεια των εργαζομένων, των φοιτητών και των 
εγκαταστάσεων.

iv) Τη διαδικασία που θα εφαρμόζεται και η 
οποία θα εξασφαλίζει: (1) ότι οι προμήθειες θα 
καλύπτουν πάντοτε τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές ποιότητας, και (2) ότι η διενέργεια 
της σίτισης θα γίνεται κάτω από ελεγχόμενες 
συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.

v) Τις ενέργειες αναβάθμισης και εξωραϊσμού 
των χώρων του εστιατορίου. 

3 Πίνακας υπηρεσιών μαζικής σίτισης (σχετικές με 
το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού) που 
έχουν παρασχεθεί από τον προσφέροντα όλα τα 
έτη λειτουργίας της επιχείρησης του, 
συνοδευόμενο από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 
και λοιπά στοιχεία (πχ συμβάσεις, πιστοποιητικά 
κλπ.) από τα οποία να προκύπτουν με σαφήνεια οι 
αποδέκτες των υπηρεσιών, η διάρκεια παροχής, ο 
αριθμός των σιτισθέντων, τα μέτρα που 
εφαρμόζονταν για τον έλεγχο και τη διασφάλιση 
της ποιότητας και της υγιεινής της σίτισης 
(πιστοποίηση κατά HACCP), καθώς και η επιτυχής 
εκπλήρωση και περάτωση όλων των συμβατικών 
υποχρεώσεων του προσφέροντα (υπόδειγμα 
παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε). Απαραίτητη είναι 
η επαρκής τεκμηρίωση ότι οι συμβάσεις υπηρεσιών
μαζικής σίτισης που επικαλείται ο προσφέρων προς
απόδειξη της εμπειρίας του έχουν περατωθεί ορθά 
ή είναι σε εξέλιξη, με την προσκόμιση βεβαιώσεων 
καλής εκτέλεσης χορηγούμενες από αρμόδια 
όργανα της αναθέτουσας αρχής. Υπηρεσίες που δεν
θα συνοδεύονται με την προσκόμιση των 
αντιστοίχων βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη.

ΝΑΙ

4 Κατάλογος πρόσθετων παροχών προς το 
Πανεπιστήμιο ή/και τους φοιτητές. Ως πρόσθετες 

ΝΑΙ
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α/α
Περιεχόμενο (υπο)φακέλου Τεχνικής

Προσφοράς
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

παροχές νοούνται μόνον οι έχουσες σχέση και 
συνάφεια με το αντικείμενο της παρούσας 
διακήρυξης. Υποχρεωτική είναι η προσφορά δύο 
(2) δεξιώσεων ανά έτος στο χώρο του 
Πανεπιστημίου, χωρίς επιβάρυνση του 
Πανεπιστημίου. Η προσφορά επιπλέον δωρεάν 
δεξιώσεων ανά έτος στο χώρο του Πανεπιστημίου 
θα θεωρηθεί προσόν.

5 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο συμμετέχων να 
δηλώνει ότι: (i) έλαβε πλήρη γνώση των γενικών και 
ειδικών όρων της προκήρυξης, (ii) αποδέχεται 
πλήρως και ανεπιφυλάκτως τους όρους της 
προκήρυξης, και (iii) σε περίπτωση ακυρώσεως του 
Διαγωνισμού, δεν θα έχει καμιά αξίωση 
αποζημίωσης για οποιονδήποτε λόγο.

ΝΑΙ

6 Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο συμμετέχων να 
δηλώνει ότι επισκέφθηκε το χώρο του φοιτητικού 
εστιατορίου και έλαβε γνώση του υπάρχοντος 
εξοπλισμού και των τοπικών συνθηκών.

ΝΑΙ

7 Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνεται ο υπεύθυνος
του έργου, καθώς και οι ώρες παρουσίας του στο 
χώρο του εστιατορίου.

ΝΑΙ

8 Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος στην οποία
να δηλώνεται ότι η παρασκευή των γευμάτων θα 
γίνεται στο χώρο του εστιατορίου, απαγορευμένης 
ρητά της παρασκευής των φαγητών εκτός του 
παραπάνω χώρου και της εν συνεχεία μεταφοράς 
τους στο εστιατόριο.

ΝΑΙ

Βάσει του άρθρου 3§3 του Νόμου 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26-03-2014), οι ανωτέρω υπεύθυνες
δηλώσεις (καθώς και όπου αλλού στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται υπεύθυνη δήλωση)
φέρει  ημερομηνία  εντός  των  τελευταίων  τριάντα  ημερολογιακών  ημερών  προ  της
καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  των  προσφορών  και  δεν  απαιτείται  βεβαίωση  του
γνησίου  της  υπογραφής από αρμόδια  διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ.  Υποχρεωτικά  (επί  ποινή
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αποκλεισμού)  θα  πρέπει  να  υπογράφονται  ψηφιακά  από  τους  έχοντες  υποχρέωση  προς
τούτο.

Ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς - με ποινή απόρριψης της προσφοράς - δεν πρέπει
να περιέχει κανένα οικονομικό στοιχείο.

Προσφορά που δεν καλύπτει συνολικά τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει επίσης να λάβουν υπόψη τους τα εξής (επί ποινή
αποκλεισμού):

 Τα  ανωτέρω  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  της  τεχνικής  προσφοράς  του
προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου
.pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση στην Αναθέτουσα Αρχή από αυτόν εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

 Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν υποχρεωτικά ψηφιακή υπογραφή.

 Επισημαίνεται  ότι  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  ή  τα  άλλα  στοιχεία  του
(υπο)φακέλου  «Δικαιολογητικά  συμμετοχής-τεχνική  προσφορά»  που  έχουν
υποβληθεί  με  την  ηλεκτρονική  προσφορά  και  απαιτούνται  να  προσκομισθούν
στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα
δικαιολογητικά και στοιχεία που   δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί    από τον ίδιο τον
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες
αρχές ή άλλους φορείς.

 Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι
ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση
θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από
τον  προσφέροντα,  στην  οποία  θα  δηλώνεται  ότι  τα  αναγραφόμενα  σε  αυτά
στοιχεία  ταυτίζονται  με  τα  στοιχεία  των  τεχνικών  φυλλαδίων  (Prospectus)  του
κατασκευαστικού οίκου.

 Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον ανάδοχο σημαίνονται από αυτόν με
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς
του  που  έχουν  εμπιστευτικό  χαρακτήρα.  Τα  στοιχεία  αυτά  αφορούν,  ιδίως,  τα
τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών.

11.4 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Στον (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά» περιλαμβάνεται  η  οικονομική
προσφορά του προσφέροντα.
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Η  Οικονομική  Προσφορά  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  επί  ποινή  απορρίψεως στον
(υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

Δεδομένου ότι η αξία του σιτηρεσίου είναι καθορισμένη και αναπροσαρμόζεται με Υπουργική
Απόφαση, ο συμμετέχων πρέπει να δηλώνει στην οικονομική προσφορά του ότι αποδέχεται
την  καθορισμένη αυτή τιμή, η οποία είναι σταθερή και ανέρχεται σήμερα σε ένα ευρώ και
ογδόντα λεπτά (€ 1,80) (αρ. Φ547452/Β3/09-05-2007 (ΦΕΚ τ.Β’/836/30-05-2007) Κ.Υ.Α.)  πλέον
Φ.Π.Α. 23% (σύμφωνα με το Νόμο 4334/2015 (άρθρο 1, παρ. 1α)και περιλαμβάνει την τιμή του
προσφερόμενου μενού σε δικαιούμενους δωρεάν σίτισης φοιτητές.

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε
μορφή  pdf,  το  οποίο  υπογράφεται  ψηφιακά  και  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα.  Τα
στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του
παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε
αντίθετη  περίπτωση,  το  σύστημα  παράγει  σχετικό  μήνυμα  και  ο  προσφέρων  καλείται  να
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Πέρα  από  το  ανωτέρω  ηλεκτρονικό  αρχείο  του  συστήματος,  ο  προσφέρων  οφείλει
επιπλέον,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  να  επισυνάψει  στον  (υπό)φάκελο  «Οικονομική
Προσφορά»,  το  υπόδειγμα  της  οικονομικής  προσφοράς  του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ  Β,
ψηφιακά υπογεγραμμένο.  

Τα κατά περίπτωση προσκομιζόμενα στοιχεία και δικαιολογητικά των (υπο)φακέλων «Έντυπα
Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνική  Προσφορά»  και  «Οικονομική  Προσφορά»,  όπως
περιγράφονται  ανωτέρω,  θα  πρέπει  να  υποβληθούν σε  φακέλους οι  οποίοι  θα  πρέπει  να
φέρουν τις παρακάτω ενδείξεις: 

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»  (επωνυμία  και  διεύθυνση,  αριθμό  τηλεφώνου,  φαξ  και  τυχόν
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)»

ΤΙΤΛΟΣ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ: ………………………………………………………………….. 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου
εκμετάλλευσης  του  φοιτητικού  εστιατόριου  της  Φοιτητικής  Λέσχης  του  Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Φοιτητική Λέσχη Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ….-…..-2016 

Οι  ανωτέρω  (υπο)φάκελοι  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνική  Προσφορά»  και
«Οικονομική Προσφορά» θα πρέπει να υποβληθούν σε έναν ενιαίο σφραγισμένο φάκελο ο
οποίος να φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: « 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»  (επωνυμία  και  διεύθυνση,  αριθμό  τηλεφώνου,  φαξ  και  τυχόν
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)»
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ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου
εκμετάλλευσης  του  φοιτητικού  εστιατόριου  της  Φοιτητικής  Λέσχης  του  Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Φοιτητική Λέσχης Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ….-…..-2016

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο

Ο  φάκελος  αυτός  θα  πρέπει  να  αποσταλεί  στη  διεύθυνση  της  Αναθέτουσας  Αρχής  στο
Πρωτόκολλο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Σε  περίπτωση  Ένωσης  /  Κοινοπραξίας  πρέπει  να  αναγράφονται  η  πλήρης  επωνυμία  και
διεύθυνση,  καθώς  και  αριθμός  τηλεφώνου,  φαξ  και  τυχόν  διεύθυνση  ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου όλων των μελών της. 

Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

Οι Προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση τα συνημμένα στην Τεχνική
Προσφορά έντυπα, σχέδια και  λοιπά τεχνικά στοιχεία που μπορούν να είναι  στην Αγγλική
γλώσσα. 

Σε  κάθε  περίπτωση  η  Αναθέτουσα  Αρχή  έχει  την  διακριτική  ευχέρεια  να  ζητήσει  την
μετάφραση στην Ελληνική οποιουδήποτε τεχνικού στοιχείου από τα άνω, εντός ορισμένου
διαστήματος, με μέριμνα και δαπάνες του διαγωνιζόμενου. 

Για την εύκολη σύγκριση των Προσφορών πρέπει να τηρηθεί στη σύνταξή τους, η τάξη και η
σειρά των όρων της Διακήρυξης. 

Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται
ασαφείς απαντήσεις της μορφής «ελήφθη υπόψη», «συμφωνούμε και αποδεχόμεθα», κ.λπ. 

Σε  περίπτωση  που  στο  περιεχόμενο  της  Προσφοράς  χρησιμοποιούνται  συντομογραφίες
(abbreviations),  για  τη  δήλωση  τεχνικών  ή  άλλων  εννοιών,  είναι  υποχρεωτικό  για  τον
υποψήφιο Ανάδοχο να αναφέρει σε συνοδευτικό πίνακα την επεξήγησή τους. 

Με  την  υποβολή  της  Προσφοράς  θεωρείται  βέβαιο,  ότι  ο  υποψήφιος  Ανάδοχος  είναι
απολύτως ενήμερος από κάθε πλευρά των τοπικών συνθηκών εκτέλεσης του Έργου, και ότι
έχει μελετήσει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο τεύχος της Διακήρυξης. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας
Επιτροπής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη. 
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Μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Προσφορών δεν γίνεται αποδεκτή αλλά
απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη  κάθε  διευκρίνιση,  τροποποίηση  ή  απόκρουση  όρου  της
Διακήρυξης ή της Προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από την αρμόδια
Επιτροπή και λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.
Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο
και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

Οι διευκρινίσεις των υποψηφίων Αναδόχων πρέπει να δίνονται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., εφόσον ζητηθούν.

11.5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ.  118/07,  ο προσφέρων
στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη
σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται  ηλεκτρονικά,  υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του
συστήματος,  σε  μορφή  αρχείου  .pdf και  σε  φάκελο  με  σήμανση  «Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης»,  τα  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  κατά  περίπτωση  και  αναφέρονται
παρακάτω.  Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται  από τον προσφέροντα εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή
ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό.

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται
ψηφιακά  από  τους  έχοντες  υποχρέωση  προς  τούτο  και  δεν  απαιτείται  σχετική  θεώρηση
γνησίου υπογραφής.

11.5.1. ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

α)  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου  πριν  από  την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν
καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1
του άρθρου 43 του Π.Δ.  60/2007,  για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα,
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη
διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

β)  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης  του  τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι  δεν τελούν σε πτώχευση και,  επίσης,  ότι  δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης
πτώχευσης ούτε υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή (αρ. 99 πτωχευτικού κώδικα).
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γ)  Πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  κατά  περίπτωση  αρχή,  από  το  οποίο  να
προκύπτει  ότι  κατά την ημερομηνία  της  ως άνω ειδοποίησης,  είναι  ενήμεροι  ως  προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

δ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή
τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου
ΟΤΑ.

Σε  περίπτωση  που  ορισμένα  από τα πιο  πάνω  δικαιολογητικά  δεν  εκδίδονται  ή  δεν
καλύπτουν  στο  σύνολό  τους  όλες  τις  πιο  πάνω  περιπτώσεις,  πρέπει  επί  ποινή
αποκλεισμού  να  αναπληρωθούν  με  Ένορκη  Βεβαίωση  του  υποψηφίου  Αναδόχου
ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος  δεν  βρίσκεται  στην  αντίστοιχη  κατάσταση.  Η  Ένορκη  αυτή  Βεβαίωση  θα
υποβληθεί  υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου ανάδοχου εντός του
«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

11.5.2. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

α)  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  ισοδύναμου  εγγράφου  αρμόδιας  διοικητικής  ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης τους έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από
την κοινοποίηση της  ως άνω έγγραφης ειδοποίησης,  από το οποίο να προκύπτει,  ότι  δεν
έχουν καταδικασθεί  με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της
παρ. 1 του όρθρου 43 του Π.Δ.  60/2007,  για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού
Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από
τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της  πλαστογραφίας,  της
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.

β)  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας
εγκατάστασης τους έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης,
ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ούτε υπό διαδικασία θέσης σε συνδιαλλαγή
(αρ. 99 πτωχευτικού κώδικα).

γ)  Πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  κατά  περίπτωση  αρχή,  από  το  οποίο  να
προκύπτει  ότι  κατά την ημερομηνία  της  ως άνω ειδοποίησης,  είναι  ενήμεροι  ως  προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
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δ)  Σε  περίπτωση  εγκατάστασης  τους  στην  αλλοδαπή,  τα  δικαιολογητικά  των  παραπάνω
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι
εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

ε)  Πιστοποιητικό  της  αρμόδιας  αρχής  της  χώρας  εγκατάστασης  τους,  από  το  οποίο  να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες
επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν
να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

Σε  περίπτωση  που  στη  χώρα  του  υποψηφίου  Αναδόχου  ορισμένα  από  τα  πιο  πάνω
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται  ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις  πιο πάνω
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση.
Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ένορκη Βεβαίωση δύναται αυτή να αντικατασταθεί
με  Υπεύθυνη  Δήλωση  του  υποψηφίου  Αναδόχου  ενώπιον  δικαστικής  ή  διοικητικής
Αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκαταστημένος ο υποψήφιος
Ανάδοχος. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά
του υποψηφίου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

11.5.3. ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ

α) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων (α) Έλληνες Πολίτες και (β)  Αλλοδαποί
αντίστοιχα. 

β)  Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης  του  τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή
ειδική  εκκαθάριση  του  Ν.  1892/1990  (Α΄  101),  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  ή  άλλες  ανάλογες
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

γ)  Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές,
στις  περιπτώσεις  των  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και  των  προσωπικών
εταιρειών (Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  και  για τον πρόεδρο και  διευθύνοντα σύμβουλο για τις  ανώνυμες
εταιρείες  (Α.Ε.),  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή  άλλο  ισοδύναμο  έγγραφο  αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα
ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν  καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο
από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 ή για κάποιο από τα αδικήματα
του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας
ή  για  κάποιο  από  τα  αδικήματα  της  υπεξαίρεσης,  της  απάτης,  της  εκβίασης,  της
πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας.
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δ)  Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης
της  περίπτωσης  (2),  εκδίδονται,  όσον  αφορά  στην  κοινή  εκκαθάριση  από  την  αρμόδια
υπηρεσία  του  Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  7α.1.ια'  και  7β.12  του  κ.ν.
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990,
όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί
υπό ειδική εκκαθάριση. 

ε)  Επί  ημεδαπών  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  και  προσωπικών  εταιρειών  (Ο.E.  και  
Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου
της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.

11.5.4. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

α)  Απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  έκδοσης  του  τελευταίου  τριμήνου  πριν  από  την
κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης,  ή  άλλο  ισοδύναμο  έγγραφο  αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο
πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική
απόφαση, της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ.  60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του
Αγορανομικού  Κώδικα,  σχετικό  με  την άσκηση  της  επαγγελματικής  τους δραστηριότητας,
εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της
απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεωκοπίας.

β) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.
118/07, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της
παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.  118/07,  εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς,
αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07.

γ) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

11.5.5. ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ / ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ

α)  Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας πρέπει να κατατεθούν όλα τα Δικαιολογητικά,
ανάλογα με την περίπτωση (ημεδαπό / αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό / αλλοδαπό,
νομικό πρόσωπο, συνεταιρισμός).

β)  Υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986  (θεωρημένη  για  το  γνήσιο  των  υπογραφών  των
μελών) στην οποία θα αναφέρεται ότι στην περίπτωση που επιλεγούν για το συγκεκριμένο
έργο, θα λάβουν ορισμένη νομική μορφή εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο από την αναθέτουσα
αρχή,  σύμφωνα  πάντοτε  με  την  Ελληνική  νομοθεσία,  έχουν  πλήρη  γνώμη  των συνθηκών
εκτέλεσης του έργου.
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Σε  περίπτωση  που  ορισμένα  από τα πιο  πάνω  δικαιολογητικά  δεν  εκδίδονται  ή  δεν
καλύπτουν  στο  σύνολό  τους  όλες  τις  πιο  πάνω  περιπτώσεις,  πρέπει  επί  ποινή
αποκλεισμού  να  αναπληρωθούν  με  Ένορκη  Βεβαίωση  του  υποψηφίου  Αναδόχου
ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος
Ανάδοχος  δεν  βρίσκεται  στην  αντίστοιχη  κατάσταση.  Η  Ένορκη  αυτή  Βεβαίωση  θα
υποβληθεί  υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου ανάδοχου εντός του
«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης».

11.5.6. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Προκειμένου  να  διαπιστωθεί  η  φερεγγυότητα,  η  ικανότητα,  η  επαγγελματική
αξιοπιστία, η χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση του υποψήφιου
ανάδοχου,  θα  πρέπει  μέσα  στο  Φάκελο  «Δικαιολογητικά  Κατακύρωσης»  να
προσκομίζονται τα πιο κάτω στοιχεία του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005 και του άρθρου 8
του Ν. 3414/2005:

(i) Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης ή

(ii) Αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης ή

(iii) Υπεύθυνη δήλωση περί  του συνολικού  ύψους του κύκλου εργασιών  της  επιχείρησης,
καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα τις υπηρεσίες μαζικής εστίασης,
κατά  τις  τρεις  προηγούμενες  του  έτους  του  διαγωνισμού  οικονομικές  χρήσεις.  Εάν  η
επιχείρηση  λειτουργεί  ή  ασκεί  επιχειρηματική  δραστηριότητα  σχετικά  με  τις  ζητούμενες
υπηρεσίες,  κατά  χρονικό  διάστημα  που  δεν  επιτρέπει  την  έκδοση  κατά  νόμο  τριών
ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα στοιχεία
που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.

 Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα, η Αναθέτουσα
Αρχή  αναζητά  αυτεπάγγελτα  από  το  σύστημα  TAXISNET δεδομένα  σχετικά  με  την
φορολογική  ενημερότητα  του  Οικονομικού  Φορέα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η
κατακύρωση,  κατά  την  ημερομηνία  της  σχετικής  ηλεκτρονικής  ειδοποίησης  του.  Σε
περίπτωση  που  το  σύστημα   παρουσιάζει  κάποιον  Οικονομικό  Φορέα  μη  ενήμερο
φορολογικά  η  Αναθέτουσα  Αρχή  οφείλει  εντός  τριών  (3)  εργασίμων  ημερών  από  την
ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση,  να  τον  ειδοποιήσει  εγγράφως  ή  με  άλλο  πρόσφορο  τρόπο  (μέσω  του
συστήματος),  να  προσκομίσει  φορολογική  ενημερότητα  σε  έντυπη  μορφή   εντός  της
προθεσμίας των 20 ημερών της παραγρ.2 του άρθρου 6 του Π.Δ 118/07 και από την οποία να
προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήμερος.
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 Όταν  ο  Οικονομικός  φορέας  δεν  διαθέτει  ελληνικό  αριθμό  φορολογικού
μητρώου  (ΑΦΜ) υποβάλλει  ηλεκτρονικά  σε  μορφή αρχείου τύπου .pdf  εντός είκοσι  (20)
ημερών  από  την  ημερομηνία  ειδοποιήσεως  σε  αυτόν  και  καταθέτει  αυτή  στην  αρμόδια
υπηρεσία  ή  την  αποστέλλει  ταχυδρομικά,  σε  έντυπη  μορφή  εντός  τριών  (3)  εργασίμων
ημερών  από  την  ημερομηνία  της  σχετικής  ηλεκτρονικής  υποβολής.  Σε  περίπτωση
ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που
αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου.

 Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  στον
προσφέροντα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την
ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
 Τυχόν  απαιτούμενες  δηλώσεις  ή  υπεύθυνες  δηλώσεις  του  παρόντος  άρθρου
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται
σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής.

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ», που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος στον
οποίο  πρόκειται  να  κατακυρωθεί  ο  Διαγωνισμός,  πρέπει  να  περιέχει  τα  απαραίτητα
δικαιολογητικά  του  υποψήφιου  Αναδόχου  τα  οποία  προσδιορίζονται  στο  άρθρο  11.5
«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης». 

Τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά κατακύρωσης που προσκομίζονται από τον προσφέροντα
και σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους,
θα πρέπει να υποβληθούν σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο ο οποίος να φέρει τις παρακάτω
ενδείξεις:

«ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ»  (επωνυμία  και  διεύθυνση,  αριθμό  τηλεφώνου,  φαξ  και  τυχόν
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)» 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου
εκμετάλλευσης  του  φοιτητικού  εστιατόριου  της  Φοιτητικής  Λέσχης  του  Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών» 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Φοιτητική Λέσχη Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: …-….-2016 

Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο

Ο  φάκελος  αυτός  θα  πρέπει  να  αποσταλεί  στη  διεύθυνση  της  Αναθέτουσας  Αρχής  στο
Πρωτόκολλο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Σε  περίπτωση  Ένωσης  /  Κοινοπραξίας  πρέπει  να  αναγράφονται  η  πλήρης  επωνυμία  και
διεύθυνση,  καθώς  και  αριθμός  τηλεφώνου,  φαξ  και  τυχόν  διεύθυνση  ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου όλων των μελών της. 
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Απαγορεύεται η χρήση αυτοκόλλητων φακέλων που είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να
επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

11.5.7  ΈΛΕΓΧΟΣ  ΕΘΝΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
(Ε.Σ.Ρ.) 

Οι επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις και υπάγονται στα οριζόμενα στην υπ.
αριθμ.  20977/2007  (ΦΕΚ  1673/τ.Β’/23-8-2007)  Κ.Υ.Α.  των  Υπουργών  Ανάπτυξης  και
Επικρατείας, πριν την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται να προσκομίζουν στην Αναθέτουσα
Αρχή Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως ισχύει, ότι δεν έχει εκδοθεί
καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/τ.Α’/14-02-
2005), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 «Ασυμβίβαστες ιδιότητες» του ν. 3414/2005. 

Η  ως  άνω  Υπεύθυνη  δήλωση  μπορεί  να  υπογράφεται  από  το  νόμιμο  εκπρόσωπο  της
επιχείρησης ή από νομίμως  εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ειδικά για  το σκοπό αυτό από το
Διοικητικό  Συμβούλιο  της  επιχείρησης,  προσκομίζοντας  και  επικυρωμένο  αντίγραφο  του
σχετικού πρακτικού. 

Εάν, πριν την υπογραφή της σύμβασης, εκδοθεί σε βάρος επιχείρησης που συμμετέχει στο
διαγωνισμό, οριστική καταδικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου, κατά το άρθρο 3 παρ. 4
του Ν.  3310/2005 (ΦΕΚ 30/τ.Α’/14-02-2005),  όπως αντικαταστάθηκε με  το άρθρο 3  του ν.
3414/2005, η εν λόγω επιχείρηση απέχει από την υπογραφή της σύμβασης και χωρίς υπαίτια
καθυστέρηση προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή και στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του
Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), επικυρωμένο αντίγραφο της απόφασης αυτής,
καθώς  και  αντίγραφο  ποινικού  μητρώου  των  νομίμων  εκπροσώπων  της,  στο  οποίο
αναφέρεται  η  ως  άνω  καταδικαστική  απόφαση.  Ακολούθως,  η  επιχείρηση  ζητά  από  το
ανωτέρω  Τμήμα την  έκδοση  του  κατά την  παρ.  2  του  άρθρου  5  του  Ν.  3310/2005  (ΦΕΚ
30/τ.Α’/14-02-2005)  (όπως  αναριθμήθηκε  και  τροποποιήθηκε  με  τις  παρ.  3,  4  και  5  του
άρθρου 5 του ν. 3414/2005) πιστοποιητικού περί συνδρομής ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και
απαγορεύσεων. 

Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την εν λόγω
καταδικαστική απόφαση στο Ε.Σ.Ρ. μαζί με την απόφασή της περί αποκλεισμού του εν λόγω
υποψηφίου,  προκειμένου  να  ελεγχθεί  το  αργότερο  πριν  την  υπογραφή  της  δημόσιας
σύμβασης ο αποκλεισμός του, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ
30/τ.Α’/14-02-2005), όπως αναριθμήθηκε και τροποποιήθηκε με τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου
5 του ν. 3414/2005.

ΑΡΘΡΟ 12. ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Κάθε  προσφορά συνοδεύεται  υποχρεωτικά,  επί  ποινή  αποκλεισμού,  από  εγγύηση
συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος, ύψους σαράντα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ και
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σαράντα  ενός  λεπτών  (40.650,41€),  ήτοι  ποσοστό  2%  της  συνολικής  προϋπολογισθείσης
δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ο οποίος σήμερα είναι 23% (άρθρο 157 παρ. 1
περ. α΄  σε συνδ. με άρθρο 201 παρ. 5ν. 4281/2014). Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες, μετά την λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που
ζητάει η Διακήρυξη.

Για  την  καλή  εκτέλεση  των  όρων  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να
καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,  ποσού εκατόν ένα χιλιάδων εξακοσίων
είκοσι έξι ευρώ και δύο λεπτών (101.626,02€) , ήτοι ποσοστό  5% της προεκτιμώμενης αξίας
της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,  ο οποίος σήμερα είναι 23% (άρθρο 157
παρ. 1 περ. β΄  σε συνδ. με άρθρο 201 παρ. 5ν. 4281/2014). Παράβαση οιουδήποτε όρου της
σύμβασης, συνεπάγεται κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής «καλής εκτέλεσης», υπέρ του
Πανεπιστημίου. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 παρ. 1 περ. α΄ και β΄ ν. 4281/2014  και
στο άρθρο 25 του ΠΔ 118/2007.

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε
άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.)  ή  του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.)  ή  στα  κράτη  –  μέρη  της  Συμφωνίας  Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Παγκόσμιου
Οργανισμού  Εμπορίου,  που  κυρώθηκε  με  το  νόμο  2513/1997(ΦΕΚ  139/τ.Α’)  και  έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί επίσης, να εκδίδεται από το
Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.

Εγγυήσεις που εκδίδονται σε άλλο κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα.

Τα  αντίστοιχα  έγγραφα  των  εγγυήσεων,  αν  δεν  είναι  διατυπωμένα  στην  Ελληνική,  θα
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον προσφέροντα στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο,
επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε
πέντε εργάσιμες (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυητικές επιστολές των
λοιπών συμμετεχόντων στο διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε εργάσιμες (5) ημέρες
από την ημερομηνία ανακοίνωσης της απόφασης κατακύρωσης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα παραμείνει στο ΟΠΑ μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης
και την οριστική εκκαθάριση των εκατέρωθεν απαιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα πρέπει
να είναι συμπληρωμένες σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Γ και Δ.
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ΑΡΘΡΟ 13. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους για 270 ημέρες από την
επόμενη μέρα της διενέργειας του Διαγωνισμού. 

2.  Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  των  270  ημερών,  απορρίπτεται  ως
απαράδεκτη. 

3. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του αποτελέσματος του Διαγωνισμού στους υποψήφιους
αναδόχους μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον
προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί. 

4.  Αν  προκύψει  ανάγκη  παράτασης  της  ισχύος  των  Προσφορών,  η  Αναθέτουσα  Αρχή  θα
απευθύνει  σχετικό  έγγραφο  αίτημα  προς  τους  Προσφέροντες,  το  αργότερο  σε  πέντε  (5)
ημέρες πριν από τη λήξη ισχύος των Προσφορών τους, εάν αποδέχονται την παράταση για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι Προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως μέσα
σε  τρεις  (3)  ημέρες  και,  σε  περίπτωση  που  αποδέχονται  την  αιτούμενη  παράταση,  να
ανανεώσουν  και  τις  εγγυήσεις  συμμετοχής  τους,  αν  αυτές  δεν  ισχύουν  και  για  τυχόν
παρατάσεις.

5.  Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανωτάτου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της
προσφοράς,  τα  αποτελέσματα  του  Διαγωνισμού  υποχρεωτικά  ματαιώνονται,  εκτός  εάν  η
Αναθέτουσα Αρχή κρίνει,  κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του Διαγωνισμού
εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  οπότε  οι  συμμετέχοντες  στο  Διαγωνισμό  μπορούν  να
επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο
του  ανωτέρω  ανωτάτου  ορίου,  παράταση  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία
περίπτωση, ο Διαγωνισμός συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

6. Η ισχύς των προσφορών παρατείνεται αυτοδικαίως για όσο χρονικό διάστημα ενδεχομένως
ανασταλεί  ο  Διαγωνισμός  ή  εμποδιστεί  η  πρόοδος  αυτού,  συνεπεία  άσκησης  διοικητικής
προσφυγής ή ενδίκου μέσου ή βοηθήματος κατά πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας
Αρχής, που αφορούν το Διαγωνισμό. Στην περίπτωση αυτή οι προσφέροντες υποχρεούνται
να  μεριμνούν  για  την  παράταση,  αντιστοίχως,  της  ισχύος  της  εγγυητικής  επιστολής
συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 14. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Αντιπροσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές.  Σε  περίπτωση  υποβολής  τους  απορρίπτονται,  ως
απαράδεκτες (άρθρο 14 του Π.Δ.  118/07  Κ.Π.Δ.).  Επίσης,  δεν γίνονται  δεκτές εναλλακτικές
προσφορές  ή  προσφορές  για  μέρος  των  υπηρεσιών,  που  αποτελούν  αντικείμενο  της
παρούσης. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.
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ΑΡΘΡΟ 15. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΝΟΜΙΣΜΑ

1.  Οι  τιμές  των  Προσφορών  θα  εκφράζονται  σε  Ευρώ σύμφωνα  με  το  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β
«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Προσφορά που δεν δίδει τιμή σε ευρώ ή δίδει
τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

2.  Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ, μπορεί  να γίνεται  με δύο ή και  περισσότερα δεκαδικά
ψηφία  (άνευ  ορίου),  εφόσον  χρησιμοποιείται  σε  ενδιάμεσους  υπολογισμούς.  Το  γενικό
σύνολο στρογγυλοποιείται σε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο
είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

3. Η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των Προσφορών. 

4. Η τιμή που θα υποβληθεί πρέπει να είναι τελική, μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση.
Επισημαίνεται  ότι,  το  εκάστοτε  ποσοστό  Φ.Π.Α.  επί  τοις  εκατό  της  ανωτέρω  τιμής  θα
υπολογίζεται αυτόματα από το Σύστημα για την προσφορά που θα δοθεί μέσω αυτού. 

5.  Η  τιμή  περιλαμβάνει  τις  νόμιμες  κατά  περίπτωση  κρατήσεις  οι  οποίες  βαρύνουν  τον
υποψήφιο ανάδοχο, πλην του αναλογούντος Φ.Π.Α. ο οποίος βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

6. Η τιμή μονάδας που θα καταχωρηθεί στην οικονομική προσφορά μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ θα
πρέπει  να  είναι  αποκλειστικά  και  μόνο  το  ποσό  των  1,80€,  δεδομένου  ότι  η  αξία  του
ημερήσιου σιτηρεσίου είναι  καθορισμένη σύμφωνα με την με αρ. Φ547452/Β3/09-05-2007
(ΦΕΚ τ.Β’/836/30-05-2007) Κ.Υ.Α. 

ΑΡΘΡΟ  16.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η διαδικασία αξιολόγησης πραγματοποιείται στα ακόλουθα στάδια:

Διαδικασία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης - Αξιολόγησης Προσφορών -Ανάδειξης Μειοδότη -
Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Κατακύρωσης και Κατακύρωσης Διαγωνισμού

(1)  Μετά την  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  το  αρμόδιο  πιστοποιημένο  στο
σύστημα  συλλογικό  όργανο  διενέργειας  του  διαγωνισμού  και  αξιολόγησης  των
αποτελεσμάτων  αυτού,  η  Επιτροπή  Διενέργειας  και  Αξιολόγησης  των  προσφορών  του
Διαγωνισμού,  προβαίνει  στην αξιολόγηση των προσφορών εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά
των κειμένων  διατάξεων για  την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και  των διαδικασιών  της
Αναθέτουσας Αρχής. Ειδικότερα: 

Α. Τέσσερις  (4)  εργάσιμες  ημέρες  μετά  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των
προσφορών,  δηλ.  την  17-06-2016  και  ώρα  11:00  πμ,  αποσφραγίζονται  ηλεκτρονικά  οι
(υπο)φάκελοι  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνική  Προσφορά»  και  οι  συμμετέχοντες
αποκτούν πλέον πρόσβαση για ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι
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συμμετέχοντες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα
από το σύστημα. 

Β. Η  αρμόδια  Επιτροπή  Διενέργειας  και  Αξιολόγησης  των  προσφορών  του  Διαγωνισμού
παραλαμβάνει τους ενσφράγιστους φακέλους με τα τυχόν επιμέρους απαιτούμενα σε έντυπη
μορφή δικαιολογητικά των προσφορών τα οποία έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία σύμφωνα
με  τις  απαιτήσεις  της  διακήρυξης  από  τους  συμμετέχοντες.  Η  Επιτροπή  Διενέργειας  και
Αξιολόγησης  των  προσφορών  του  Διαγωνισμού αποσφραγίζει  τους  κυρίως  φακέλους  και
τους  υποφακέλους  με  την  ένδειξη  «Έντυπα  Δικαιολογητικά  Συμμετοχής  –  Τεχνικής
Προσφοράς»  και  μονογράφει  και  σφραγίζει  το  σύνολο  των  δικαιολογητικών  που  έχουν
υποβληθεί.  Οι  υποφάκελοι  με  την  ένδειξη  «Έντυπα  Οικονομικής  Προσφοράς»  δεν
αποσφραγίζονται κατά το στάδιο αυτό.

Γ. Μετά  και  την  ως  άνω  αποσφράγιση  η  Επιτροπή  Διενέργειας  και  Αξιολόγησης  των
προσφορών του Διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει προσφορές
σε πρακτικό αποσφράγισης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών το οποίο υπογράφεται
από τα μέλη της.

Δ. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού
προχωρεί  στην  αξιολόγηση  των  δικαιολογητικών  που  κατατέθηκαν  στις  προσφορές  των
συμμετεχόντων για την πληρότητα και την νομιμότητά τους – σύμφωνα με τα ισχύοντα – και
στη διενέργεια ελέγχου των τεχνικών προσφορών για τη συμφωνία ή ασυμφωνία τους με τις
τεχνικές προδιαγραφές/απαιτήσεις της Υπηρεσίας.

Ε. Κατά  το  στάδιο  αυτό  της  διαδικασίας,  η  Επιτροπή  Διενέργειας  και  Αξιολόγησης  των
προσφορών  του  Διαγωνισμού  ή  άλλοι  πιστοποιημένοι  χρήστες  του  συστήματος  από  την
Αναθέτουσα Αρχή μπορούν να απευθύνουν αιτήματα, ηλεκτρονικά – μέσω της παρεχόμενης
από  το  σύστημα  εφαρμογής,  στους  συμμετέχοντες  χρήστες  –  οικονομικούς  φορείς  για
παροχή  διευκρινίσεων  ή  συμπληρώσεων  επί  νομίμως  υποβληθέντων  δικαιολογητικών.  Οι
συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  χρήστες  –  οικονομικοί  φορείς  υποχρεούνται  επί  ποινή
απορρίψεως  της  προσφοράς  να  παράξουν  ηλεκτρονικά  μέσω  του  συστήματος  και  κατά
περίπτωση εγγράφως (αν ζητηθεί)  τις ζητούμενες διευκρινίσεις  – συμπληρώσεις εντός των
προθεσμιών που τους ορίζονται.

Στ. Κατόπιν,  η  Επιτροπή  Διενέργειας  και  Αξιολόγησης  των  προσφορών  του  Διαγωνισμού
εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό αποδοχής ή αιτιολογημένης απόρριψης των
δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  τεχνικών  προσφορών  των  συμμετεχόντων,  το  οποίο
υποβάλλεται αρμοδίως στην Αναθέτουσα Αρχή για τη λήψη και έκδοση της προβλεπόμενης
απόφασης για το στάδιο του διαγωνισμού.

Ζ. Ακολουθεί η κατά τα προβλεπόμενα έκδοση απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή για το
υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο
του διαγωνισμού  και  σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος)  με
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χρήση του Συστήματος αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό
στους συμμετέχοντες για ενημέρωση.

Η. Για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές (δικαιολογητικά – τεχνικά),  κατά το ανωτέρω
στάδιο και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την εξέταση
τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή παρατηρήσεων για το στάδιο, ορίζεται η ημερομηνία και
ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. Στους συμμετέχοντες που
δεν έχουν αποκλειστεί κατά το προηγούμενο στάδιο, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί
το διαγωνισμό, πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος,
ενημέρωση  για  την  καθορισθείσα  ημερομηνία  και  ώρα  διενέργειας  της  ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών.

Θ. Στην καθορισθείσα ως άνω ημερομηνία και ώρα, η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης
των  προσφορών  του  Διαγωνισμού  προβαίνει  στην  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των
(υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» και οι συμμετέχοντες αποκτούν πλέον πρόσβαση για
ενημέρωση στο περιεχόμενο αυτών. Για την αποσφράγιση οι συμμετέχοντες ενημερώνονται
με ηλεκτρονικό μήνυμα/ειδοποίηση που παράγεται αυτόματα από το σύστημα.

Ι. Στη συνέχεια η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού
παραλαμβάνει από την Υπηρεσία και αποσφραγίζει τον κυρίως φάκελο και τους υποφακέλους
με την ένδειξη «Έντυπα Οικονομικής Προσφοράς» για όσες προσφορές δεν έχουν αποκλειστεί
στο προηγούμενο στάδιο. Τα περιεχόμενα αυτών μovoγράφovται και σφραγίζονται από την
Επιτροπή κατά φύλλο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποσφράγισης, η Επιτροπή του
διαγωνισμού προβαίνει στην καταχώρηση όσων έχουν υποβάλει οικονομικές προσφορές σε
πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της. 

ΙΑ. Ακολουθεί η αξιολόγηση από την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών
του Διαγωνισμού των οικονομικών προσφορών, κατά την οποία οι οικονομικές προσφορές
ελέγχονται έναντι των όρων της διακήρυξης και όσες κριθούν παραδεκτές κατατάσσονται με
βάση το κριτήριο κατακύρωσης. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών
του Διαγωνισμού εισηγείται/γνωμοδοτεί με ξεχωριστό πρακτικό επί της αποδοχής ή μη των
οικονομικών προσφορών καθώς και επί της ανάδειξης αυτού στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση,  το  οποίο  υποβάλλεται  αρμοδίως  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  για  τη  λήψη  και
έκδοση της προβλεπόμενης απόφασης.

ΙΒ. Στη συνέχεια, η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει κατά τα προβλεπόμενα την απόφαση για το
υπόψη στάδιο του διαγωνισμού. Η απόφαση αναρτάται ηλεκτρονικά στο Σύστημα στο χώρο
του διαγωνισμού  και  σχετική ηλεκτρονική ειδοποίηση (μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος)  με
χρήση του Συστήματος αποστέλλεται με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό
στους συμμετέχοντες για ενημέρωση.

ΙΓ. Μετά την ως άνω ενημέρωση των συμμετεχόντων επί της εκδοθείσας απόφασης για το
ανωτέρω στάδιο, και μετά την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής προσφυγών ή την
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εξέταση από την Επιτροπή Ενστάσεων τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή ενστάσεων, ο/οι
προσφέρων/ροντες,  στον/στους  οποίο/ους  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση,  εντός
προθεσμίας  είκοσι  (20)  ημερών  από  τη  σχετική  ειδοποίηση  που  του/τους  αποστέλλεται
ηλεκτρονικά,  οφείλει/ουν  να υποβάλει/ουν  ηλεκτρονικά  μέσω του Συστήματος,  σε  μορφή
αρχείου. pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά
που  απαιτούνται  κατά  περίπτωση  και  αναφέρονται  αναλυτικά  στο  άρθρο  11.5.  Όταν
υπογράφονται  από τον ίδιο  φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  Τυχόν  απαιτούμενες  δηλώσεις  ή
υπεύθυνες  δηλώσεις  του  παρόντος  άρθρου  υπογράφονται  ψηφιακά  από  τους  έχοντες
υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. Τα εν λόγω
δικαιολογητικά  προσκομίζονται  κατά  περίπτωση  από  τον  προσφέροντα,  εντός  τριών  (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή
ακριβές αντίγραφο) στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 

ΙΔ. Η  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  του  φακέλου  «Δικαιολογητικά  κατακύρωσης»  του
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο (2) εργάσιμες ημέρες
μετά  και  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  σε  έντυπη  μορφή,  ύστερα  από  σχετική
ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που
υπεβλήθησαν.  Η  αποσφράγιση  γίνεται  από  την  αρμόδια  Επιτροπή  Διενέργειας  και
Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων
διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. Στους συμμετέχοντες που
έχουν υποβάλει παραδεκτές οικονομικά προσφορές, με μέριμνα της Υπηρεσίας που διενεργεί
το διαγωνισμό, πραγματοποιείται, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του συστήματος,
ενημέρωση  για  την  καθορισθείσα  ημερομηνία  και  ώρα  διενέργειας  της  ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του αναδειχθέντα μειοδότη.

ΙΕ. Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό
θα  έχουν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στο  περιεχόμενο  του  φακέλου  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.

ΙΣΤ. Αφού  ολοκληρωθεί  η  κατά  τα  προβλεπόμενα  αποσφράγιση  του  ανωτέρω  φακέλου,
Επιτροπή Διενέργειας  και  Αξιολόγησης  των προσφορών του Διαγωνισμού  προβαίνει  στην
αξιολόγηση για την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών αυτών και με ξεχωριστή
εισηγητική  έκθεση  γνωμοδοτεί/προτείνει  για  τη  λήψη  οριστικής  απόφασης  από  την
Αναθέτουσα Αρχή επί των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.

ΙΖ. Ο πλήρης φάκελος του διαγωνισμού υποβάλλεται στην Αναθέτουσα Αρχή για την έκδοση
τελικής απόφασης.

(2) Για την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία αξιολόγησης καθώς και για τη λήψη απόφασης
επί των διαφόρων σταδίων του διαγωνισμού ισχύουν τα ακόλουθα:

Α. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από την τεχνική περιγραφή και τις απαιτήσεις
της  Υπηρεσίας  ως  αναφέρονται  στους  όρους  της  διακήρυξης,  απορρίπτονται  ως
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απαράδεκτες,  μετά  από  προηγούμενη  γνωμοδότηση  της  Επιτροπή  Διενέργειας  και
Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού.

Β. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται
ως  απαράδεκτη,  μετά  από  προηγούμενη  γνωμοδότηση  της  Επιτροπή  Διενέργειας  και
Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού.

Γ. Κριτήριο  για  την  κατακύρωση  του  αποτελέσματος  του  διαγωνισμού  είναι  η  «πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομικής  άποψης  προσφορά».  Η  αξιολόγηση  των  προσφορών
πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 51 του Π.Δ.60/2007, σε συνδυασμό
και με όσα προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.Δ.118/2007.

Δ. Για  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  λαμβάνεται  υπόψη  αποκλειστικά  η  πλέον
συμφέρουσα  από  οικονομικής  άποψης  προσφορά.  Η  κατακύρωση  γίνεται  τελικά  στον
υποψήφιο  με  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομικής  άποψης  προσφορά,  εκ  των
συμμετεχόντων των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνικές
περιγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

Ε. Έντυπα  στοιχεία  των  οικovoμικώv  προσφορών,  για  όσες  προσφορές  δεν  κρίθηκαν
αποδεκτές κατά την αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικής προσφοράς, δεν
αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, εφόσον δεν ασκηθεί ένδικο μέσο κατά της απόφασης
απόρριψης της προσφοράς ή εφόσον έχει παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδίκων
μέσων κατ’ αυτής ή έχει υποβληθεί παραίτηση από τυχόν ασκηθέν ένδικο μέσο 

ΣΤ. Οι  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό,  με  μέριμνα  της  Υπηρεσίας  που  διενεργεί  το
διαγωνισμό, ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος με χρήση του Συστήματος, για
την  έκδοση  απόφασης  αποδοχής  ή  απόρριψης  της  προσφοράς  τους  σε  κάθε  στάδιο.  Η
ειδοποίηση  αυτή  πραγματοποιείται  μετά  την  ηλεκτρονική  ανάρτηση,  της  σχετικής
αποφάσεως  καθώς  και  του  πρακτικού  της  Επιτροπή  Διενέργειας  και  Αξιολόγησης  των
προσφορών του Διαγωνισμού για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού, στο Σύστημα. Κατά
την ημερομηνία της υπόψη ειδοποίησης/ανακοίνωσης είναι αποδεκτό ότι οι συμμετέχοντες
έχουν λάβει πλέον πλήρη γνώση επί της απόφασης για το εκάστοτε στάδιο του διαγωνισμού.
Ως  εκ  τούτου,  η  εν  λόγω  ημερομηνία  αποτελεί  και  το  χρονικό  σημείο  από  το  οποίο
υπολογίζεται η νόμιμη προθεσμία για την άσκηση τυχόν προσφυγών.

Ζ. Το αποτέλεσμα της κατακύρωσης του διαγωνισμού θα γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω
του  Συστήματος  σε  όλους  τους  συμμετέχοντες  που  υπέβαλαν  παραδεκτές  και  τεχνικώς
αποδεκτές προσφορές.

Η. Όταν ο συμμετέχων ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά, δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που
προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/2007 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις
διατάξεις  αυτές,  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  συμμετέχοντα  που  προσφέρει  την  αμέσως
επόμενη  πλέον  συμφέρουσα από  οικονομικής  άποψης προσφορά.  Σε  περίπτωση  που και
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αυτός  δεν  προσκομίζει  ένα  ή  περισσότερα από  τα  έγγραφα και  δικαιολογητικά  τα  οποία
απαιτούνται  κατά τα ανωτέρω,  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  συμμετέχοντα με  την  αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομικής  άποψης προσφορά και  ούτω καθ’  εξής.  Αν
κανένας  από  τους  συμμετέχοντες  δεν  προσκομίζει,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις
προϋποθέσεις  των  ανωτέρω  διατάξεων,  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  έγγραφα  και
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται.

ΑΡΘΡΟ 17. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει  με  κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική  άποψη προσφορά,  αφού αξιολογηθούν μόνο  οι  προσφορές  που  είναι  τεχνικά
αποδεκτές σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. Σημειώνεται ότι για την αξιολόγηση της
προσφοράς  ως  πλέον  συμφέρουσας  και  την  τελική  επιλογή  του  αναδόχου,  λαμβάνονται
υπόψη όλα όσα αναφέρονται στη παρούσα διακήρυξη.

Επίσης η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού έχει το
δικαίωμα  ελέγχου  της  υπάρχουσας  υποδομής  και  λειτουργίας  της  επιχείρησης,
επισκεπτόμενοι τις εγκαταστάσεις της, 

Η βαθμολόγηση και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει, με βάση τα στοιχεία του παρακάτω
πίνακα κατά ομάδες, ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(σi)

BAΘMOΛOΓΙA
(βi)

Α΄ΟΜΑΔΑ (Επαγγελματική Ικανότητα & 
Εγγύηση Εκτέλεσης του Έργου)

1. Η απαιτούμενη ιδιαίτερη ικανότητα, 
πείρα και ειδικότητα σε σχέση με το 
αντικείμενο της ζητούμενης παροχής όπως 
προκύπτει από τα κατάλληλα έγγραφα

30% 100-110

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 30%
Β΄ΟΜΑΔΑ (Τεχνικών Προδιαγραφών, 
Ποιότητας, Κάλυψης και Προσφοράς)
1. Η μελέτη λειτουργίας του φοιτητικού 
εστιατορίου

20% 100-110

2. Το προσφερόμενο πρόγραμμα σίτισης
35% 100-110

3. Οι πρόσθετες παροχές προς το 
Πανεπιστήμιο ή/και τους φοιτητές

15% 100-110
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ΣΥΝΟΛΟ (Β) 70%

ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β) 100% 100-110

Για κάθε κριτήριο θα πρέπει να αναφερθούν αναλυτικά στοιχεία τεκμηρίωσης. 
Σημειώνεται, ότι όλα τα παραπάνω που αποτελούν στοιχεία βαθμολόγησης θα πρέπει
να περιλαμβάνονται και να αναλύονται στην Τεχνική Προσφορά.

1. Σε κάθε περίπτωση, αξιολογούνται και βαθμολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν
κριθεί τεχνικά αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους βασικούς όρους και τις
προδιαγραφές που ορίζονται στη διακήρυξη.

2. Προσφορές  που  παρουσιάζουν,  κατά  την  κρίση  της  Επιτροπή  Διενέργειας  και
Αξιολόγησης  των  προσφορών  του  Διαγωνισμού,  ουσιώδεις  αποκλίσεις  από  τους
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται
ως επουσιώδεις.

3. Όλα τα επί μέρους στοιχεία βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η
βαθμολογία  αυτή  αυξάνεται  μέχρι  110 βαθμούς  για  τις  περιπτώσεις  που
υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.

4. Επιπροσθέτως των ανωτέρω, όσες προσφορές συγκεντρώσουν βαθμολογία μικρότερη
των  100  βαθμών,  για  οποιοδήποτε  βαθμολογούμενο  στοιχείο,  αποκλείονται  της
περαιτέρω αξιολόγησης, ως τεχνικά και λειτουργικά απαράδεκτες .

5. Η  σταθμισμένη  βαθμολογία,  του  κάθε στοιχείου,  είναι  το  γινόμενο  του  επί  μέρους
συντελεστή  βαρύτητας  του  στοιχείου  επί  την  βαθμολογία  του,  και  η  συνολική
βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών,
όλων των στοιχείων και των δύο ομάδων:

Β=Σ(βi*σi),
δηλαδή το άθροισμα της βαθμολογίας των επιμέρους κριτηρίων αξιολόγησης (βi) επί
τους συντελεστές βαρύτητας (σi). Τα βi και τα σi δίνονται στον παραπάνω πίνακα.

6. Η τελική βαθμολογία, με βάση τα παραπάνω, κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς.
7. Συμφερότερη προσφορά είναι  εκείνη που παρουσιάζει  τον μικρότερο λόγο (Λ)  της

Τιμής της προσφοράς προς την Βαθμολογία της.

Τιμή Προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.
Λ = -----------------------------------------------------------------------------

Συνολική Βαθμολογία (B=Σ(βi*σi))

Δεδομένου ότι η αξία του σιτηρεσίου είναι καθορισμένη (και ανέρχεται σήμερα στο
ποσό των 1,80 € πλέον ΦΠΑ), για λόγους σύγκρισης των προσφορών στον παραπάνω
τύπο υπολογισμού  του λόγου (Λ)  ο  αριθμητής (Τιμή  Προσφοράς χωρίς  ΦΠΑ)  είναι
σταθερός και ίσος με τον προϋπολογισμό του έργου προ Φ.Π.Α., ήτοι 2.032.520,33 €.
Συνεπώς ο παρονομαστής, ήτοι η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία του υποψήφιου
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είναι  αυτή  που  θα  καθορίσει  την  συμφερότερη  προσφορά.  Ως  εκ  τούτου,
συμφερότερη  προσφορά  είναι  εκείνη  που  παρουσιάζει  τη  μεγαλύτερη  συνολική
βαθμολογία Β.

17.1.  ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Για  την  επιλογή  της  πλέον  συμφέρουσας  από  οικονομικής  άποψης  προσφορά
αξιολογούνται  μόνο  οι  προσφορές  που  έχουν  κριθεί  αποδεκτές,  σύμφωνα  με  τους
καθοριζόμενους  όρους  της  διακήρυξης.  Δεδομένου  ότι  η  αξία  του  σιτηρεσίου  είναι
καθορισμένη  και  αναπροσαρμόζεται  με  Υπουργική  Απόφαση  (και  ανέρχεται  σήμερα  στο
ποσό των 1,80 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.), για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη
τα παρακάτω στοιχεία:

Α΄ ΟΜΑΔΑ (συντελεστής βαρύτητας 30%)

1. Η απαιτούμενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα και ειδικότητα σε σχέση με το αντικείμενο 
της ζητούμενης παροχής όπως προκύπτει από τα κατάλληλα έγγραφα
Αξιολογείται  και  βαθμολογείται συγκριτικά η ικανότητα των υποψηφίων να παράσχουν τις
ζητούμενες  υπηρεσίες  με  βάση  την προηγούμενη παροχή από τον  προσφέροντα,  όλα τα
προηγούμενα έτη, υπηρεσιών μαζικής σίτισης σε μεγάλο αριθμό ατόμων (τουλάχιστον 1.000
άτομα ημερησίως για συνεχές χρονικό διάστημα τουλάχιστον 9 μηνών ετησίως).

Ειδικότερα:
– Κάθε  συμμετέχων  που  πληροί  την  ελάχιστη  προϋπόθεση  της  5ετούς  παροχής

υπηρεσιών υπηρεσίες  μαζικής  σίτισης (τουλάχιστον  για  1000 άτομα ημερησίως  για
συνεχές χρονικό διάστημα 9 μηνών) σε Ελλάδα ή Εξωτερικό : βαθμός 100. 

– Για κάθε επιπλέον έτος τέτοιας (και μέχρι 20 έτη) ο βαθμός διαμορφώνεται με βάση
τον κάτωθι τύπο : 100 + (x/20)*10.

Σημειώνεται  πως  απαραίτητη  είναι  η  επαρκής  τεκμηρίωση  ότι  οι  συμβάσεις  υπηρεσιών
μαζικής  σίτισης  που  επικαλείται  ο  προσφέρων  προς  απόδειξη  της  εμπειρίας  του  έχουν
περατωθεί  ορθά  ή  είναι  σε  εξέλιξη,  με  την  προσκόμιση  βεβαιώσεων  καλής  εκτέλεσης
χορηγούμενες  από  αρμόδια  όργανα  της  αναθέτουσας  αρχής.  Υπηρεσίες  που  δεν  θα
συνοδεύονται  με  την  προσκόμιση  των  αντιστοίχων  βεβαιώσεων  καλής  εκτέλεσης  δεν  θα
λαμβάνονται υπόψη. Η επιτυχής υλοποίηση των προηγούμενων συμβατικών υποχρεώσεων
και η ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών, που προκύπτουν από τις βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης κατά την προηγούμενη συνεργασία με φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα
(κυρίως του δημοσίου και ιδιαιτέρως με εκπαιδευτικά ιδρύματα ΑΕΙ,  ΤΕΙ,  κτλ) σε υπηρεσίες
μαζικής σίτισης και από τα λοιπά σχετικά στοιχεία όπως αυτά παρατίθενται μαζί με τον Πίνακα
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υπηρεσιών μαζικής σίτισης που ζητείται στην Τεχνική Προσφορά, αποτελούν εγγύηση για την
αποτελεσματική και ποιοτική εκτέλεση των όρων και στόχων της σύμβασης.

B΄ ΟΜΑΔΑ (συντελεστής βαρύτητας 70%)

1. Μελέτη λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου. 
Αξιολογούνται και βαθμολογούνται συγκριτικά τα παρακάτω στοιχεία: 

– η πληρότητα της μελέτης λειτουργίας,
– η  πληρότητα  του  στελεχιακού  και  εργατοϋπαλληλικού  προσωπικού που  άμεσα  ή

έμμεσα θα διαθέσει για τη λειτουργία του εστιατορίου (ο αριθμός, η εξειδίκευση και η
εκπαίδευση του προσωπικού),

– τα μέτρα που θα εφαρμόζονται για την ασφάλεια των εργαζομένων, των φοιτητών και
των εγκαταστάσεων,

– οι διαδικασίες που θα ακολουθούνται ώστε: (1) οι προμήθειες να καλύπτουν πάντοτε
τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας, και (2) η διενέργεια της σίτισης να γίνεται
κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων,

– οι ενέργειες αναβάθμισης και εξωραϊσμού των χώρων του εστιατορίου.

2. Το προσφερόμενο πρόγραμμα σίτισης. 

Αξιολογείται  και  βαθμολογείται  συγκριτικά  το  προσφερόμενο  πρόγραμμα  σίτισης  των
υποψηφίων. Θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί ανάλογα η συμφωνία του προσφερόμενου
μενού με το ελάχιστο αποδεκτό Βασικό Μενού των τεχνικών προδιαγραφών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Α’),  καθώς  και  τυχόν  βελτιώσεις  της  σύνθεσης  πέραν  της  προτεινόμενης.  Για  όλα  τα
προσφερόμενα  είδη  θα  αξιολογηθεί  η  ποικιλία,  η  ποσότητα  και  η  δυνατότητα  επιλογής
μεταξύ των διαφορετικών ειδών (κυρίως πιάτα, συνοδευτικά, κτλ). Επιπλέον παροχές οι οποίες
θα  συντελούν  στη  βελτίωση  της  σίτισης  των  φοιτητών,  θα  ληφθούν  υπόψη  για  την
βαθμολόγηση του κριτηρίου προς τα άνω.

3. Οι πρόσθετες παροχές προς το Πανεπιστήμιο ή/και τους φοιτητές.

Θα αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν ανάλογα οι πρόσθετες παροχές προς το Πανεπιστήμιο
ή/και τους φοιτητές. Ως πρόσθετες παροχές νοούνται μόνον οι έχουσες σχέση και συνάφεια
με το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης. Υποχρεωτική είναι η προσφορά 2 δεξιώσεων
ανά έτος στο χώρο του Πανεπιστημίου, χωρίς επιβάρυνση του Πανεπιστημίου. Η προσφορά
επιπλέον δωρεάν δεξιώσεων ανά έτος στο χώρο του Πανεπιστημίου θα θεωρηθεί προσόν.
Σημειώνεται  ότι,  ως  πρόσθετη  παροχή  δεν  νοείται  για  την  παρούσα  διακήρυξη  τυχόν
επιπλέον  εξοπλισμός  που  είναι  αναγκαίος  για  την  εύρυθμη  και  άρτια  λειτουργία  του
φοιτητικού εστιατορίου, δεδομένου ότι αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου να εφοδιάσει το
εστιατόριο με τον εξοπλισμό αυτό.
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ΑΡΘΡΟ  18.  ΑΠΟΡΡΙΨΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  –  ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, απορρίπτεται προσφορά που:
1. είναι  αόριστη  ή  ανεπίδεκτη  εκτιμήσεως,  περιέχει  ελλιπή  ή  ανακριβή  στοιχεία  ή/και

αιρέσεις,
2. αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση

της Επιτροπής του Διαγωνισμού εξομοιώνεται με αντιπροσφορά,
3.  αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους τμήματα του

έργου,
4.  αφορά  σε  μέρος  μόνον  του  έργου  και  δεν  καλύπτει  το  σύνολο  των  ζητούμενων

υπηρεσιών του έργου,
5.  δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια

της παρούσας,
6. δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται από τη νόμιμη

εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό,
7. δεν  περιλαμβάνει  με  σαφήνεια  τη  προσφερόμενη  τιμή,  ή/και  εμφανίζει  τιμές  σε

οποιοδήποτε σημείο της τεχνικής προσφοράς,
8. η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τον προϋπολογισμό του έργου,
9. η  οικονομική  προσφορά  είναι  υπερβολικά  χαμηλή  σύμφωνα  με  το  άρθρο  52  του

Π.Δ.60/2007,
10.  ορίζει χρόνο παροχής υπηρεσιών μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στην παρούσα,
11.  ο  χρόνος  ισχύος  της  ορίζεται  μικρότερος  των  270  ημερών  από  την  καταληκτική

ημερομηνία υποβολής των προσφορών,
12. εάν η προσφορά που υποβληθεί είναι σε τιμές χαμηλότερες από τα προβλεπόμενα όρια

στις  διατάξεις  της  εργατικής-ασφαλιστικής  νομοθεσίας  ή  σε  κάθε  άλλη  κατά  νόμο
ισχύουσα σύμβαση εργασίας.

13. παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης
των προσφορών του Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης,

14. δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί
αναφέρονται,

15.  για οποιονδήποτε άλλο τυχόν λόγο που απορρέει από την παρούσα διακήρυξη και από
τις ισχύουσες κατά νόμον διατάξεις.

Με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου
και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου,  μπορεί  να αποκλεισθεί
προμηθευτής από συγκεκριμένη προμήθεια ή από τους διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα
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λόγω  ανάρμοστης  συμπεριφοράς  σε  διαδικασία  προμήθειας  ακολούθως  και  προς  τα
οριζόμενα στο άρθρο 39 του Π.Δ.118/2007.

Οι  παραπάνω  περιπτώσεις  είναι  ενδεικτικές  και  όχι  αποκλειστικές,  εφόσον  στη
Διακήρυξη προβλέπονται κι άλλοι λόγοι για τους οποίους μια Προσφορά κρίνεται ως
απαράδεκτη.

ΑΡΘΡΟ 19. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

1. Στους συμμετέχοντες παρέχεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά
των πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης που αφορούν τη διαδικασία του διαγωνισμού
έως και το στάδιο της έκδοσης κατακυρωτικής απόφασης, για τους λόγους και σύμφωνα
με τις διαδικασίες  που προβλέπονται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 και το άρθρο 4
του Ν.3886/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Προδικαστικές  προσφυγές υποβάλλονται  στην αρμόδια Υπηρεσία μέσα σε  προθεσμία
(10)  ημερών  αφότου  έλαβε  πλήρη  γνώση  της  παράνομης  πράξης  ή  παράλειψης  ο
υποψήφιος  ανάδοχος  και  ασκούνται  προσδιορίζοντας  ειδικώς  τις  νομικές  και
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.

3.  Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει τις ενστάσεις – προσφυγές ηλεκτρονικά, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία και την περίπτωση β της παραγράφου 2
του άρθρου 6 του Ν.4155/2013, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα του Συστήματος και
επισυνάπτοντας  το  σχετικό  έγγραφο  σε  μορφή  αρχείου  τύπου  .pdf  το  οποίο  φέρει
ψηφιακή  υπογραφή.  Σε  περίπτωση  που  το  εν  λόγω  έγγραφο  δεν  φέρει  ψηφιακή
υπογραφή, ο οικονομικός φορέας το υποβάλλει και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Σε περίπτωση αποστολής με
ταχυδρομείο ως ημερομηνία αποστολής λογίζεται η ημερομηνία που φέρει η σφραγίδα
του  ταχυδρομείου.  Σε  κάθε  περίπτωση,  η  ημερομηνία  άσκησης  της  ένστασης  είναι  η
ημερομηνία  της  ηλεκτρονικής  υποβολής,  εκτός  εάν  υπάρχει,  περίπτωση  διάστασης
μεταξύ  του  κειμένου  της  ένστασης,  όπως  αυτή  έχει  υποβληθεί  ηλεκτρονικά,  και  της
ένστασης,  όπως  αυτή  έχει  προσκομισθεί  από  τον  οικονομικό  φορέα,  οπότε  ως
ημερομηνία  άσκησης  της  ένστασης  λογίζεται  η  ημερομηνία  αποστολής.  Όσον  αφορά
στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά κατατίθενται σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 5  της  ΥΑΠ1/2390/21-10-2013  από τους πιστοποιημένους
οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf, και προσκομίζονται εντός τριών
(3)  εργασίμων  ημερών και  σε  έντυπη μορφή (πρωτότυπο  ή  ακριβές  αντίγραφο)  στην
αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 ( ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής
απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως
κάθε φορά αυτά ισχύουν.

4. Μετά  την  υποβολή  των  ενστάσεων/προσφυγών  η  Αναθέτουσα  Αρχή  προβαίνει  στην
αξιολόγηση  αυτών  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  Σύστημα  οργάνων  της,
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εφαρμοζόμενων  κατά  τα  λοιπά  των  κειμένων  διατάξεων  για  την  ανάθεση  δημοσίων
συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωσης Αναθέτουσας Αρχής.
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:
 Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού προβαίνουν στη

διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών.
 Πιστοποιημένοι χρήστες από το φορέα διενέργειας του διαγωνισμού συντάσσουν και

υπογράφουν τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των ενστάσεων/προσφυγών.
 Οι χρήστες – οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της

προσφυγής/ένστασής τους.
Αναλυτικά,  μετά  την  υποβολή  τυχόν  προσφυγής  η  αρμόδια  Επιτροπή  Ενστάσεων  –
Προσφυγών προβαίνει  στην αξιολόγηση αυτής,  και  εκδίδει  σχετικό πρακτικό το οποίο
υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη σχετικής απόφασης. Η εκδοθείσα απόφαση
επί της προσφυγής κοινοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος στον προσφεύγοντα
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι προσφεύγοντες λαμβάνουν πλήρη γνώση
της σχετικής απόφασης, μετά την ηλεκτρονική ανάρτηση, του σώματος της απόφασης
μετά του  σχετικού  πρακτικού  της  Επιτροπής  Ενστάσεων  –  Προσφυγών,  στο  Σύστημα
καθώς και την αποστολή σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης με μέριμνα της Υπηρεσίας
που διενεργεί το διαγωνισμό σε αυτούς. 

5. Σε διαφορές διεπόμενες από το Ν.3886/2010, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας  ή  εσωτερικών  κανονισμών  που  προβλέπουν  την  άσκηση  διοικητικών
προσφυγών  κατά  εκτελεστικών  πράξεων  ή  παραλείψεων  της  διαδικασίας  διεξαγωγής
δημοσίων διαγωνισμών.

Προσφυγή/Ένσταση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά δεν λαμβάνεται υπόψη.

ΑΡΘΡΟ 20. ΚΡΙΣΕΙΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Η αξιολόγηση των ηλεκτρονικών  προσφορών (δικαιολογητικών  συμμετοχής,  τεχνικών
και  οικονομικών)  γίνεται  από  την  Επιτροπή  Διενέργειας  και  Αξιολόγησης  του
Διαγωνισμού.

2. Η Αναθέτουσα αρχή επίσης δικαιούται να ακυρώνει μέρος ή ολόκληρο το διαγωνισμό, ή
να τον αναβάλλει, είτε τέλος να υπαναχωρεί απ' αυτόν. 

3. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των προσφορών του Διαγωνισμού με εισήγησή
της μπορεί να προτείνει ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στο άρθρο 21 περ. δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ του Π.Δ.118/2007. Επίσης, η Αναθέτουσα
Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν να
ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και
ιδίως: 
α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της
διαδικασίας,
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β) εάν το αποτέλεσμα κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό,
γ) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο,
δ)  για  τους  λόγους,  όπως  αυτοί  ορίζονται  στο  άρθρο  21  περ.  δ’,  ε’,  στ΄  και  ζ΄  του
Π.Δ.118/2007,
(ε)  και  όταν  συντρέχουν  άλλοι  λόγοι  δημοσίου  συμφέροντος  που  επιβάλλουν  την
ματαίωση.

4. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει  στη βάση της πλέον συμφέρουσας από οικονομική
άποψη προσφοράς, όπως ορίζεται στο άρθρο 17, της παρούσας.

5. Σε  περίπτωση  που  υπάρχουν  ισότιμες  ή  ισοδύναμες  προσφορές,  τελικός  Ανάδοχος
επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι
προσφέροντες  που  είχαν  ισότιμες  ή  ισοδύναμες  προσφορές  (Π.Δ.118/2007  Άρθρο  21
παρ. β).

6. Στην περίπτωση που το προκηρυσσόμενο Έργο κατακυρωθεί σε ένωση, η Αναθέτουσα
Αρχή δύναται  να ζητήσει  από τη ένωση να  συστήσει  κοινοπραξία  με  ή χωρίς  νομική
προσωπικότητα, του κειμένου της Συμβάσεως διαμορφουμένου αναλόγως.

7. Στους ηλεκτρονικούς ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο ανάδοχος, ο οποίος προσφέρει την
πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  δεν  προσκομίζει  ένα  ή
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του
άρθρου 6 του Π.Δ.118/07 ή, εφόσον τούτο προβλέπεται στην διακήρυξη, στο άρθρο 8α
του ιδίου Διατάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση
γίνεται  στον  υποψήφιο  ανάδοχο  με  την  αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από
οικονομική  άποψη  προσφορά.  Σε  περίπτωση  που  και  αυτός  δεν  προσκομίζει  ένα  ή
περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω,
η κατακύρωση γίνεται στον με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά και ούτω καθ’ εξής. Αν κανένας από τους υποψήφιους αναδόχους δεν
προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα
ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο
διαγωνισμός ματαιώνεται.

8. Στις  περιπτώσεις  αυτές  όταν  ο  συμμετέχων  υποβάλλει  ψευδή  ή  ανακριβή  υπεύθυνη
δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ.118/07 ή ο
υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το
στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ.
2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και
ζ  της  παρ.  2  του άρθρου 8  του ιδίου  Διατάγματος,  καταπίπτει  υπέρ  του Δημοσίου  η
εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης,  καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση
συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι
δεν  πληρούνται  τα  στη  διακήρυξη  καθοριζόμενα  ελάχιστα  αναγκαία  όρια  των
οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π.Δ.118/07.
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ΆΡΘΡΟ 21: ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

1. Η Κατακύρωση του Διαγωνισμού γίνεται από την Αναθέτουσα Αρχή μετά από εισήγηση
της  Επιτροπή  Διενέργειας  και  Αξιολόγησης  των  προσφορών  του  Διαγωνισμού  και
ανακοινώνεται εγγράφως στον ανακηρυχθέντα Ανάδοχο και στους συμμετέχοντες. Μετά
την ανακοίνωση της Κατακύρωσης και την άπρακτη παρέλευση του χρόνου υποβολής
προσφυγών  ή  την  εξέταση  τυχόν  υποβληθεισών  προσφυγών  ή  παρατηρήσεων,
συμπληρώνεται  η  σχετική  Σύμβαση  σύμφωνα  με  το  υπόδειγμα  στο  Παράρτημα  ΣΤ
(Σχέδιο  Σύμβασης),  η  οποία  ρυθμίζει  όλες  τις  λεπτομέρειες  για  την  εφαρμογή  της
Κατακύρωσης.

2. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατά τη φάση της κατακύρωσης, μετά από εισήγηση της
Επιτροπής Διαγωνισμού, να κατακυρώσει μέρος του φυσικού αντικειμένου μικρότερο ως
το  50%  ή  μεγαλύτερο  ως  το  15%  από  το  οριζόμενο  στην  παρούσα,  σύμφωνα  με  τις
διατάξεις του άρθρου 21 Π.Δ.118/07.

3. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει από την Αναθέτουσα Αρχή και θα ανακοινωθεί
με  ηλεκτρονική  έγγραφη  ειδοποίηση  στον  ανακηρυχθέντα  Ανάδοχο,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα στο άρθρο 23 παρ. 1 του Π.Δ.118/2007. Υπό την επιφύλαξη όσων αναφέρονται
στο  παρόν  άρθρο  με  την  ανακοίνωση  της  κατακύρωσης  η  σύμβαση  θεωρείται  ως
συναφθείσα,  το  δε  έγγραφο  της  σύμβασης  που  ακολουθεί  έχει  αποδεικτικό  μόνο
χαρακτήρα.

4. Κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1 του Ν.2741/1999, όπως ισχύει, πριν από τη
σύναψη  της  σύμβασης  διενεργείται  υποχρεωτικά  έλεγχος  νομιμότητας  αυτής  από  το
αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εάν δεν διενεργηθεί ο έλεγχος, η σύμβαση
που τυχόν συνάπτεται είναι άκυρη. Για το σκοπό του ελέγχου υποβάλλεται στο Ελεγκτικό
Συνέδριο από το ΟΠΑ, ο φάκελος με όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία, ιδίως δε αυτά
των  οποίων  η  έλλειψη  επιφέρει  κατά  την  κείμενη  νομοθεσία  τον  αποκλεισμό  της
συμμετέχουσας  στο  διαγωνισμό  επιχείρησης.  Ο  έλεγχος  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου
ολοκληρώνεται  μέσα σε ενδεικτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη διαβίβαση
του σχετικού φακέλου στο αρμόδιο Κλιμάκιο.  Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και
εφόσον  αυτός  αποβεί  θετικός,  η  σύμβαση  μπορεί  να  υπογραφεί  μετά  την  άπρακτη
συμπλήρωση  προθεσμίας  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής
πράξης στο ΟΠΑ,  στη διάρκεια της οποίας  (προθεσμίας)  μπορεί  να υποβληθεί  αίτηση
ανάκλησης της πράξης του Κλιμακίου από όποιον έχει έννομο συμφέρον.

5. Σύμφωνα  με  την  Κ.Υ.Α.  υπ’  αριθ.  20977/23-8-2007  (Φ.Ε.Κ.  1673/Β΄/23-8-2007),  για  την
εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν.3310/2005, όπως τούτο τροποποιήθηκε με το άρθρο 5
του Ν.3414/2005, πριν από την υπογραφή της σύμβασης, ο Ανάδοχος στον οποίο έγινε η
ανακοίνωση  οφείλει  να  προσκομίσει  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  υπεύθυνη  δήλωση  του
άρθρου 8 του Ν.1599/1986, όπως ισχύει, για την μη έκδοση καταδικαστικής απόφασης
κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν.3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3
του Ν.3414/2005.
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6. Εάν, πριν την υπογραφή της σύμβασης, εκδοθεί σε βάρος επιχείρησης που συμμετέχει
στο διαγωνισμό, οριστική καταδικαστική απόφαση με ισχύ δεδικασμένου, κατά το άρθρο
3 παρ. 4 του Ν.3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.3414/2005, η εν
λόγω  επιχείρηση  απέχει  από  την  υπογραφή  της  σύμβασης  και  χωρίς  υπαίτια
καθυστέρηση  προσκομίζει  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  (ΟΠΑ)  και  στο  Τμήμα  Ελέγχου
Διαφάνειας του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.), επικυρωμένο αντίγραφο
της απόφασης αυτής, καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου των νομίμων εκπροσώπων
της, στο οποίο αναφέρεται η ως άνω καταδικαστική απόφαση. Ακολούθως, η επιχείρηση
ζητά  από  το  ανωτέρω  Τμήμα  την  έκδοση  του  κατά  την  παρ.  2  του  άρθρου  5  του
Ν.3310/2005 (όπως αναριθμήθηκε και τροποποιήθηκε με τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 5
του  Ν.3414/2005)  πιστοποιητικού  περί  συνδρομής  ασυμβιβάστων  ιδιοτήτων  και
απαγορεύσεων.

7. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την εν
λόγω καταδικαστική απόφαση στο Ε.Σ.Ρ. μαζί με την απόφασή της περί αποκλεισμού του
εν  λόγω  υποψηφίου,  προκειμένου  να  ελεγχθεί  το  αργότερο  πριν  την  υπογραφή  της
δημόσιας  σύμβασης  ο  αποκλεισμός  του,  σύμφωνα  με  την  παρ.  2  του  άρθρου  5  του
Ν.3310/2005, όπως αναριθμήθηκε και τροποποιήθηκε με τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 5
του Ν.3414/2005. 

8. Εάν  ο  Ανάδοχος  στον  οποίο  έγινε  η  ανακοίνωση,  δεν  προσήλθε  να  υπογράψει  την
σύμβαση,  ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει  εγγύηση καλής εκτέλεσης και την κατά τα
ανωτέρω  υπεύθυνη  δήλωση  ή πιστοποιητικό  του  Ε.Σ.Ρ.  εντός  του  ανωτέρω χρονικού
ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από εισήγηση
της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή καταπίπτει αυτοδίκαια
στο σύνολό της η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, υπέρ του ΟΠΑ.

9. Ο  Ανάδοχος  στον  οποίο  κατακυρώθηκε  ή  ανατέθηκε  η  προμήθεια,  υποχρεούται  να
προσέλθει σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για
την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση
καλής  εκτέλεσης  αυτής.  Ο  Ανάδοχος  μπορεί  να  προσέλθει  για  την  υπογραφή  της
σύμβασης  το  αργότερο  μέσα  σε  (15)  δέκα  πέντε  ημέρες  από  την  ημερομηνία  της
κοινοποίησης. Στην περίπτωση όμως αυτή, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται μετά την
παρέλευση δεκαημέρου από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης. 

10. Η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο κωλύεται η
σύναψη  της  σύμβασης  σύμφωνα  με  το  άρθρο  3  παρ.  3  του  Ν.2522/1997,  λόγω  της
ύπαρξης προθεσμίας για την άσκηση προσφυγής από άλλο διαγωνιζόμενο, ή λόγω της
άσκησης  προσφυγής  ή,  εν  συνεχεία,  λόγω  της  ύπαρξης  προθεσμίας  για  την  άσκηση
αίτησης  ασφαλιστικών  μέτρων.  Ομοίως,  η  προθεσμία  υπογραφής  της  σύμβασης
αναστέλλεται για όσο χρόνο ενδεχομένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της σύμβασης,
κατόπιν  άσκησης  αίτησης  ασφαλιστικών  μέτρων  ή  έκδοσης  προσωρινής  διαταγής  ή
δικαστικής απόφασης με την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά μέτρα, κατά τα οριζόμενα
στις παραγράφους 4 έως 6 του πιο πάνω άρθρου.
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11. Μεταξύ  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  του  Αναδόχου  στον  οποίο  τελικώς  νομίμως  και
εγκύρως κατακυρώθηκε το Έργο, υπογράφεται Σύμβαση, σύμφωνα με τους όρους της
παρούσας.  Τυχόν  υποβολή  σχεδίων  Σύμβασης  από  τους  υποψηφίους  μαζί  με  τις
Προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

12. Η  Σύμβαση  καταρτίζεται  στην  ελληνική  γλώσσα  με  βάση  τους  όρους  που
περιλαμβάνονται  στην  Διακήρυξη  και  την  προσφορά  του  Αναδόχου,  όπως  έγινε
αποδεκτή  κατά  την  Κατακύρωση.  Δεν  μπορεί  να  περιέχει  όρους  αντίθετους  προς  το
περιεχόμενο της παρούσας.

13. Το κείμενο της Σύμβασης κατισχύει  κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται,  εκτός
κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

14. Τυχόν  παράβαση  ουσιώδους  όρου  της  διακήρυξης,  είτε  κατά  την  διενέργεια  του
διαγωνισμού  είτε  κατά  την  συνομολόγηση  της  συμβάσεως  που  καταρτίζεται  μετά  τη
διενέργεια του διαγωνισμού επάγεται ακυρότητα της διαδικασίας ή της σύμβασης. 

15. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη Σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε
περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι/αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της
λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Διακήρυξη, η Απόφαση Κατακύρωσης και η
Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου.

16. Κανένας  από  τους  υποψήφιους  δεν  έχει  δικαίωμα  να  αποσύρει  την  προσφορά του  ή
μέρος της μετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την Κατακύρωση. Σε περίπτωση
που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: 
(α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για Κατακύρωση.
(β)  Κατάπτωση,  μερική  ή  ολική  κατά  την  κρίση  του  Αναθέτοντα,  της  Εγγύησης
Συμμετοχής, χωρίς να απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια.

17. Σε  περίπτωση  που  ο  Ανάδοχος,  παρότι  κλήθηκε  εγγράφως,  δεν  παρουσιαστεί  να
υπογράψει τη Σύμβαση μέσα στην ταχθείσα ημερομηνία ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει
τις  εγγυητικές  επιστολές  που  προβλέπονται,  μπορεί  να  κηρυχθεί  έκπτωτος  και  να
καταπέσει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής χωρίς άλλη διαδικαστική
ενέργεια.  Η Αναθέτουσα αρχή στην περίπτωση αυτή καλεί  τον πρώτο επιλαχόντα για
υπογραφή  της  Σύμβασης  και  ακολουθείται  αντίστοιχα  η  ίδια  διαδικασία.  Ο  έκπτωτος
Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζημία που προξένησε στην Αναθέτουσα
Αρχή εξαιτίας της αρνήσεως του να υπογράψει τη Σύμβαση.

18. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστημα κατάρτισης του τελικού
κειμένου της Σύμβασης θα λήξει η ισχύς της Προσφοράς ή της Εγγύησης Συμμετοχής, ο
Ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της ισχύος της Προσφοράς του κατά τον
εκτιμούμενο για την ολοκλήρωση του κειμένου της Σύμβασης απαιτούμενο χρόνο και
την  παράταση  για  τον  ίδιο  χρόνο  της  ισχύος  της  Εγγυητικής  Συμμετοχής  ή  την
αντικατάστασή της με την Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης.

19. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός είναι υποχρεωμένος το αργότερο
κατά την υπογραφή της σύμβασης να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, η
οποία  να  καλύπτει  σε  ευρώ  ποσοστό  5%  της  συνολικής  συμβατικής  αξίας  της
παρεχόμενης υπηρεσίας χωρίς ΦΠΑ. 
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20. Οι  εγγυήσεις  καλής  εκτέλεσης  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  ή  αλλά  νομικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν
σύμφωνα με την νομοθεσία των κρατών - μελών αυτό το δικαίωμα.

21. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας,
θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.

22. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της Ελλάδας,
θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφραση τους στην Ελληνική γλώσσα.

23. Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας ενεργείται με επιστροφή
της εγγυητικής επιστολής στον ανάδοχο. 

24. Ουδεμία άλλη συμφωνία όσον αφορά το αντικείμενο της σύμβασης, προγενέστερη και μη
αναφερόμενη σε αυτήν είναι ισχυρή.

25. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων
μερών,  αποκλειόμενου  κάθε  άλλου  αποδεικτικού  μέσου,  χωρίς  να  μεταβάλλεται  η
εκτέλεση της υπηρεσίας, όπως προδιαγράφεται στη διακήρυξη.

26. Εάν εκδοθεί οριστική καταδικαστική απόφαση εις βάρος του αναδόχου για την τέλεση
του αδικήματος της ενεργητικής διαφθοράς μετά την υπογραφή της σύμβασης,  αυτός
οφείλει να υποβάλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην Αναθέτουσα Αρχή (ΟΠΑ) και στο
Τμήμα  Ελέγχου  Διαφάνειας  του  Ε.Σ.Ρ.  σχετική  υπεύθυνη  δήλωση  με  αντίγραφο  της
ανωτέρω απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να προσκομίσει
στο  Ε.Σ.Ρ.  την  απόφασή  της  περί  εκπτώσεως  του  αναδόχου  εξ  αυτού  του  λόγου,
προκειμένου η απόφαση αυτή να ελεγχθεί σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 5
του Ν.3310/2005 (όπως αυτή αναριθμήθηκε και αντικαταστάθηκε από τις παρ. 3 και 8,
αντίστοιχα, του άρθρου 5 του Ν.3414/2005).

27. Η σύμβαση με τον ανάδοχο αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφή της μετά τον έλεγχο
νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

28. Το ΟΠΑ έχει  το δικαίωμα,  έπειτα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου να παρατείνει
μονομερώς  τη  σύμβαση  έως  και  για  ένα  ακόμη  έτος,  με  έγγραφη  δήλωσή  του  που
απευθύνεται στον ανάδοχο πριν από τη λήξη της σύμβασης με τους ίδιους όρους και το
ίδιο μηνιαίο τίμημα.

ΑΡΘΡΟ 22. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Μετά  την  ανακοίνωση  κατακύρωσης-ανάθεσης  υπογράφεται  και  από  τα  δύο
συμβαλλόμενα  μέρη  σύμβαση,  κείμενο  της  οποίας  επισυνάπτεται  στη  παρούσα
διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10)
μέρες  από  την  ημερομηνία  ανακοίνωσης  της  κατακύρωσης,  για  την  υπογραφή  της
σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας. Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο
κείμενο  της  σύμβασης  τα  στοιχεία  της  προσφοράς  του  προμηθευτή  με  την  οποία
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συμμετείχε  αυτός  στον  διαγωνισμό  και  η  οποία  προσφορά  έγινε  αποδεκτή  με  την
κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν.

2. Η  σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιηθεί  με  τους  όρους  που  αυτή  προβλέπει  ή  όταν
συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και εφόσον οι τροποποιήσεις
δεν αντιστρατεύονται βασικούς όρους της προκήρυξης και δεν αλλοιώνουν το συμβατικό
κείμενο.

3. Πριν  τη σύναψή της,  η  σύμβαση θα υποβληθεί  στο αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου,  προκειμένου  να  διενεργηθεί  επ’  αυτής  έλεγχος  νομιμότητας.  Ο
προσυμβατικός αυτός έλεγχος είναι υποχρεωτικός σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου
12, παρ. 27 του Ν. 3310/2005, δεδομένου ότι το ύψος της υπερβαίνει το ποσό του ενός
εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ.

4. Το ΟΠΑ δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων
αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν

από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του ΟΠΑ,
(β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης

εντολής του ΟΠΑ,
(γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά,
(δ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή

ανακληθεί  η  άδεια  λειτουργίας  του  ή  γίνουν  πράξεις  αναγκαστικής  εκτελέσεως  σε
βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών του στοιχείων,

(ε)  αν  εκδοθεί  τελεσίδικη  απόφαση  κατά  του  Αναδόχου  για  αδίκημα  σχετικό  με  την
άσκηση του επαγγέλματός του.

5. Το ΟΠΑ διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο
σε όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης του έργου –μετά από
μηνιαία  προειδοποίησή  του–  αν  διαπιστώσει  ότι  δεν  τηρούνται  από  μέρους  του
Αναδόχου  οι  όροι  και  οι  προδιαγραφές  που  έχουν  οριστεί  ή  ότι  δεν  τηρείται  το
χρονοδιάγραμμα παράδοσης. 

6. Σε περίπτωση  πλημμελούς  εκτέλεσης  της  παρούσας  σύμβασης  από  την  ανάδοχο,  το
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μπορεί  να κηρύττει  έκπτωτη με μονομερή δήλωση
προς αυτήν, η οποία θα αιτιολογεί ειδικά τους λόγους της έκπτωσης και εφόσον της δοθεί
η δυνατότητα να αναφέρει εγγράφως προηγουμένως τις απόψεις της.

7. Στην  ανάδοχο  που  κηρύσσεται  έκπτωτη  από  το  Οικονομικό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών
επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α)  Το  Οικονομικό  Πανεπιστήμιο  Αθηνών  μπορεί  να  αναθέσει  την  εκτέλεση  της
σύμβασης στο επόμενο μειοδότη. Στην περίπτωση αυτή, τυχόν επιπλέον διαφορά ως
προς την αμοιβή του υποκατάστατου αναδόχου θα βαρύνει  την έκπτωτη ανάδοχο,
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ενώ το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δύναται να αξιώσει επιπλέον οποιαδήποτε
νόμιμη  αποζημίωση.  Κάθε  άμεση  ή  έμμεση  προκαλούμενη  ζημία  του  Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών ή το τυχόν διαφέρουν που θα προκύψει, καταλογίζεται επίσης
σε βάρος της έκπτωτης αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός θα γίνεται με βάση τις αρχές
της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
β)  Κατάπτωση,  ολική  ή  μερική,  της  εγγύησης  συμμετοχής  ή  καλής  εκτέλεσης  της
σύμβασης κατά περίπτωση.
γ)  Προσωρινός  ή  οριστικός  αποκλεισμός  της  αναδόχου  από  τις  προμήθειες  ή
υπηρεσίες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται και οι διατάξεις του
άρθρου  34   παράγραφοι  4,  5  και  6  του  Π.Δ.118/2007  «Κανονισμός  Προμηθειών
Δημοσίου».

8. Το ισόποσο οποιασδήποτε γενικής ζημιάς που προκαλείται από αθέτηση κάποιου όρου
της Σύμβασης από τον ανάδοχο, εισπράττεται από την εγγύηση καλής εκτέλεσης.

ΑΡΘΡΟ 23. ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου της παρεχόμενης υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό
των  δύο  εκατομμυρίων  τριάντα  δύο  χιλιάδων  πεντακοσίων  είκοσι  ευρώ  και  τριάντα  τρία
λεπτών  (2.032.520,33  €)  χωρίς  ΦΠΑ,  ήτοι  δύο  εκατομμυρίων  πεντακοσίων  χιλιάδων  ευρώ
(2.500.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από την
Υπηρεσία  για  12  επιπλέον  μήνες  ύστερα  από  απόφαση  του  αρμόδιου  οργάνου  της
αναθέτουσας  αρχής,  σύμφωνα  με  τα  όσα  ορίζονται  στην  διακήρυξη,  ενδεικτικού
προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου δεκαέξι χιλιάδων διακοσίων εξήντα ευρώ και δεκαεπτά
λεπτών (1.016.260,17  €) χωρίς ΦΠΑ, ήτοι ενός εκατομμυρίου διακοσίων πενήντα χιλιάδων
ευρώ (1.250.000,00 €) συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.

Το 100% του προϋπολογισμού αφορά δημόσια δαπάνη. Η πληρωμή γίνεται σε βάρος των
πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Φορέα 200 του ΟΠΑ για τα οικονομικά έτη
2017 και 2018 και σε βάρος του Κ.Α.Ε. 2631.00 «Χορηγίες για τη λειτουργία των Φοιτητικών
Συσσιτίων».

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται  στο τέλος κάθε μήνα με χρηματικό ένταλμα που θα
εκδίδεται  στο  όνομά του,  μετά  θεώρησή  του  από  την  αρμόδια  υπηρεσία  του  Ελεγκτικού
Συνεδρίου,  βάσει  των νόμιμων  δικαιολογητικών  (ασφαλιστική  ενημερότητα,  τιμολόγιο  και
λοιπά δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση από το Δημόσιο Λογιστικό,  καθώς
και πληρεξούσιο σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται αυτοπροσώπως ο δικαιούχος).

Το καταβαλλόμενο ποσό υπολογίζεται με βάση:
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 τις ημέρες λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
άρθρο 3 της υπ’ αρθμ. ΚΥΑ Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (ΦΕΚ 1965/τ.Β’/18-06-2012) και
μετά από σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ της Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ,

  τον αριθμό των ειδικών ταυτοτήτων δωρεάν σίτισης που έχει χορηγήσει η Φοιτητική
Λέσχη του Ο.Π.Α στους δικαιούχους δωρεάν σίτισης φοιτητές σύμφωνα με την υπ’
αρθμ. ΚΥΑ Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (ΦΕΚ 1965/τ.Β’/18-06-2012) 

 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής της παροχής των υπηρεσιών  και τη
διαπίστωση  ότι  το  φοιτητικό  εστιατόριο  λειτούργησε  το  συγκεκριμένο  χρονικό
διάστημα κανονικά και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της
υπογραφείσας σύμβασης.

  Θα συμβαδίζει με την επιχορήγηση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος που αφορά
τη  σίτιση  φοιτητών  (ΚΑΕ  2631)  και  εφ  όσον  υπάρξει  πρόσθετη  κρατική
χρηματοδότηση θα αυξάνεται αντίστοιχα και ο αριθμός των δικαιούχων φοιτητών για
τους οποίους τα Πανεπιστήμιο θα καταβάλει το αντίτιμο του σιτηρεσίου.

Το αντίτιμο του ημερησίου σιτηρεσίου έκαστου φοιτητή καθορίζεται κατά περίπτωση από
κοινή  υπουργική  απόφαση  (Κ.Υ.Α.).  Την  δεδομένη  χρονική  στιγμή  της  διενέργειας  του
διαγωνισμού είναι σε ισχύ η με αρ. Φ547452/Β3/09-05-2007 (ΦΕΚ τ.Β’/836/30-05-2007) Κ.Υ.Α.,
σύμφωνα  με  την  οποία  το  αντίτιμο  του  ημερησίου  σιτηρεσίου  έκαστου  φοιτητή  έχει
καθοριστεί στο ποσό των 1,80€, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ο οποίος σήμερα ανέρχεται
σε ποσοστό 23%  σύμφωνα με το Νόμο 4334/2015 (άρθρο 1, παρ. 1α).

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι Ν.Π.Ι.Δ., τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει
είναι τα εξής:

α) Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ Α.Ε.: Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως
του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Α.Ε.  από  το  οποίο  να  προκύπτει  ποια  είναι  τα
εκπροσωπούντα την Εταιρεία και δεσμεύοντα αυτήν με την υπογραφή τους πρόσωπα.

β)  Για  την  εξόφληση  τίτλων  πληρωμών  υπέρ  προσωπικών  εταιρειών  (Ομόρρυθμες,
Ετερόρρυθμες και ΕΠΕ): 1) Το τελευταίο καταστατικό και 2) Βεβαίωση του αρμοδίου τμήματος
του Πρωτοδικείου ότι δεν έχει στο μεταξύ επέλθει μεταβολή στα πρόσωπα που εκπροσωπούν
την Εταιρεία.

Γενικά,  η  πληρωμή  θα γίνεται  σύμφωνα  με  όσα ορίζονται  στο  άρθρο  35 του Κ.Π.Δ.  (Π.Δ.
118/2007) και η μη έγκαιρη πληρωμή του αναδόχου δεν δίνει κανένα δικαίωμα στον ανάδοχο
της παύσης λειτουργίας του εστιατορίου.

Κρατήσεις:  Οι  κρατήσεις  Δημοσίου  όπως  διαμορφώνονται  κάθε  φορά  βαρύνουν  εξ'
ολοκλήρου τον ανάδοχο του Έργου του διαγωνισμού. 
Κάθε  μηνιαία  πληρωμή  του  αναδόχου  υπόκειται  σε  παρακράτηση  φόρου  εισοδήματος
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν.2198 /94. Επίσης, υπάρχει κράτηση ποσοστού 0,10%  σε όλο
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το  ποσό  της  σύμβασης  προ  ΦΠΑ  υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων
Συμβάσεων(Ε.Α.Α.Δ.Σ.), σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφο 3 του Ν.4013/2011, όπως ισχύει
σήμερα. Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι κρατήσεις που προβλέπονται από τον νόμο για ποσά
που εισπράττονται για Συσσίτιο (Μ.Τ.Π.Υ. κ.λ.π.). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Πανεπιστήμιο. 

ΆΡΘΡΟ 24: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

1.  Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται  για  τη  μη εκπλήρωση των συμβατικών τους
υποχρεώσεων,  στο  μέτρο  που  η  αδυναμία  εκπλήρωσης  οφείλεται  σε  περιστατικά
ανωτέρας βίας.

2.  Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

(1) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του φοιτητικού
εστιατορίου.
(2) Γενική ή μερική πυρκαγιά στο φοιτητικό εστιατόριο.
(3) Πλημμύρα. 
(4) Σεισμός.
(5) Πόλεμος.
(6) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).
(7) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

4.  Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε
γεγονός  που  εμπίπτει  στην  προηγούμενη  παράγραφο,  οφείλει  να  γνωστοποιήσει  και
επικαλεσθεί  προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός
αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας
τα  απαραίτητα αποδεικτικά  στοιχεία.  Η  Αναθέτουσα  Αρχή  υποχρεούται  να  απαντήσει
εντός  είκοσι  (20)  ημερών  από  λήψεως  του  σχετικού  αιτήματος  του  Αναδόχου,
διαφορετικά  με  την  πάροδο  άπρακτης  της  προθεσμίας  τεκμαίρεται  η  αποδοχή  του
αιτήματος. 

5.  Μόνο  η  έγγραφη  αναγνώριση  από  το  ΟΠΑ  της  ανώτερης  βίας  που  επικαλείται  ο
Αναδόχου  τον  απαλλάσσει  από  τις  συνέπειες  της  εκπρόθεσμης  παράδοσης  της
προμήθειας.

ΑΡΘΡΟ 25: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Η παραλαβή της παροχής των υπηρεσιών θα γίνεται από αρμόδια επιτροπή, η οποία επιπλέον
θα διαπιστώνει ότι το φοιτητικό εστιατόριο λειτούργησε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
κανονικά  και  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  παρούσας  διακήρυξης τα  μέλη  της  οποίας
προκύπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 387/83 και του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και
η οποία συγκροτείται από το Δ.Σ. της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ.
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ΑΡΘΡΟ 26. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  έχουν πρόσβαση στα
έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά
περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5
του  ν.  2690/1999,  των  διατάξεων  για  το  ηλεκτρονικό  δημόσιο  έγγραφο
(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012  ΦΕΚ  Β’  1317/23.04.2012)  και  αυτών  της  περίπτωσης  β’  της
παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

ΑΡΘΡΟ 27. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Για  τα  υπόλοιπα  θέματα  ισχύουν  οι  διατάξεις  του  Π.Δ.  60/07  (ΦΕΚ  64/Α/16-3-2007)
προσαρμογή  της  Ελληνικής  Νομοθεσίας  στις  διατάξεις  της  οδηγίας  2004/18/ΕΚ  «περί
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών»,  του  Π.Δ.  118/07  (ΦΕΚ  150/A/10-7-2007)  «Κανονισμός  Προμηθειών  του
Δημοσίου», των άρθρων 35 παρ. 1 και 36 του Π.Δ. 346/12-10-98 και του Ν. 2741/99.

2.  Η κατακύρωση του διαγωνισμού εναπόκειται στην κρίση της Φοιτητικής Λέσχης, που θα
έχει  απόλυτη  ελευθερία  για  να  αναθέσει  την  εκμετάλλευση  σε  αυτόν  ο  οποίος
συγκεντρώνει τις περισσότερες εγγυήσεις ικανότητας, φερεγγυότητας και τιμιότητας. 

3.  Η  Φοιτητική  Λέσχη  δικαιούται  με  αιτιολογημένη  απόφαση  της,  να  ανακαλέσει  την
παρούσα προκήρυξη και να ματαιώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού πριν ή μετά την
κατακύρωση του, να ακυρώσει το διαγωνισμό και να αποφασίσει την προκήρυξη νέου με
τους  αυτούς  ή  άλλους όρους  ή  την  ανάδειξη  αναδόχου  με  ιδιαίτερη  συμφωνία,  άνευ
δικαιώματος οιασδήποτε αποζημιώσεως αυτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό.

4. Η  Φοιτητική  Λέσχη  έχει  δικαίωμα  να  καταγγείλει  την  σύμβαση  οποτεδήποτε  και  να
κηρύξει  τον  ανάδοχο  έκπτωτο,  σε  περίπτωση  που  δεν  τηρεί  τους  όρους  της.  Στην
περίπτωση αυτή εκπίπτει αυτοδικαίως και η εγγύηση υπέρ του Πανεπιστημίου.

5. Η υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  μονομερούς λύσης της  σύμβασης,  σε  οποιοδήποτε
χρόνο κατά τη διάρκεια αυτής,  εφόσον δημιουργηθούν προβλήματα στην υλοποίησή
της.

6. Οποιαδήποτε  μεταβολή  στην  ισχύουσα  νομοθεσία  που  διέπει  την  παρούσα  σύμβαση
αφενός είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν
αλλαγές  άμεσα  αφετέρου  δεν  δύναται  σε  καμία  περίπτωση  η  μεταβολή  αυτή  να
προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την Υπηρεσία.

7. Τυχόν παράταση της διάρκειας της σύμβασης με τον ανάδοχο μπορεί να γίνει σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις.
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8. Διαφορές  μεταξύ  αναδόχου  και  Πανεπιστημίου  υπάγονται  στην  αρμοδιότητα  των
δικαστηρίων των Αθηνών, που θα εφαρμόζουν το ελληνικό δίκαιο.

9.  Περίληψη της διακήρυξης αυτής θα δημοσιευθεί μία φορά στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,  στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας
της  Κυβερνήσεως,  καθώς  και  στις  εφημερίδες  ΓΕΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ,  ΗΧΩ  ΤΩΝ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ και ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΗΣΤΕΙΡΙΑΣΜΩΝ

Ο Αναπλ. Πρύτανης Ακαδημαϊκών
Υποθέσεων & Προσωπικού & Πρόεδρος του

Δ.Σ Φοιτητικής Λέσχης Ο.Π.Α

Καθηγητής Δημήτριος Μπουραντώνης
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ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  1  ΥΠΑΡΧΟΝ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Ο.Π.Α.

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ/

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
ΧΩΡΟΣ

1 Ψυγεία Εντοιχισμένα 2
1 Λαχανικών

1 Κρεάτων
Αποθήκη

2
Κατάψυξη

Εντοιχισμένη 
1 Αποθήκη 

3
Ψυγείο Πάγκος

(Δαπέδου)
3 Κουζίνα

4 Λάντζες 3 Κουζίνα

5 Μπεν Μαρί 1 Μπεν Μαρί σερβιρίσματος Κουζίνα

6 Πάγκος Σερβιρίσματος 1 Σέρβις Κουζίνα

7 Φούσκες Εξαερισμού 2 Κουζίνα

8 Σύστημα κλιματισμού 1
Μονάδα κλιματισμού και

δίκτυο κλιματισμού
Αίθουσες

9
Ηλεκτρολογικός

Πίνακας
1

Κεντρικός ηλεκτρολογικός
πίνακας κουζίνας

Κουζίνα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της με αριθ. 01 / 2016 και

με αριθ. πρωτ. 2501/18-04-2016 Διακήρυξης της Φοιτητικής Λέσχης του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

Παρακάτω παρατίθενται: 

 Πίνακας πρωινού, ο οποίος περιέχει την ελάχιστη αποδεκτή σύνθεση του πρωινού.   

 Έξι  (6)  Πίνακες,  οι  οποίοι  περιέχουν το ελάχιστο αποδεκτό Βασικό  Μενού.  Οι  τρεις
πίνακες αφορούν το «Φθινοπωρινό/Θερινό» πρόγραμμα σίτισης (μήνες Σεπτέμβριος -
Οκτώβριος - Νοέμβριος – Δεκέμβριος - Απρίλιος - Μάϊος - Ιούνιος) και τρεις αφορούν
το «Χειμερινό» πρόγραμμα σίτισης (μήνες Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος).

Οι  πίνακες  αυτοί  αποτελούν το  ελάχιστο  αποδεκτό  προσφερόμενο  πρόγραμμα  σίτισης
(Βασικό Μενού). Οι συμμετέχοντες οφείλουν να παρουσιάσουν στην Τεχνική Προσφορά τους,
τόσο  ποσοτικές  και  όσο  και  ποιοτικές  βελτιώσεις  του  Βασικού  Μενού.   Η  παροχή  στους
σιτιζόμενους  φοιτητές  της  δυνατότητας  επιλογής  περισσοτέρων  εναλλακτικών  μενού
ημερησίως ανά γεύμα (δηλαδή παροχή δυνατότητας επιλογής μεταξύ διαφορετικών κυρίως
πιάτων  και  συνοδευτικών)  είναι  απαραίτητο  στοιχείο  της  προσφοράς. Για  όλα  τα
προσφερόμενα  είδη  θα  αξιολογηθεί  η  ποικιλία,  η  ποσότητα  και  η  δυνατότητα  επιλογής
μεταξύ των διαφορετικών ειδών (κυρίως πιάτα, συνοδευτικά, κτλ).

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΙΝΟΥ

Η ελάχιστη αποδεκτή σύνθεση του πρωινού παρατίθεται παρακάτω. 

Πρωινό
Καφές
Γάλα
Χυμός
Μαρμελάδα
Μέλι
Βούτυρο 
Ψωμί, φρυγανιές

Το προσφερόμενο πρόγραμμα σίτισης κάθε συμμετέχοντα θα πρέπει να περιλαμβάνει Πίνακα
Πρωινού,  ο  οποίος  θα  περιέχει  τουλάχιστον  την  ανωτέρω  βασική  σύνθεση,  την  οποία  ο
ανάδοχος μπορεί να βελτιώσει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Το προσφερόμενο πρωινό θα
είναι καθημερινά το ίδιο, τόσο κατά το «Φθινοπωρινό/Θερινό» πρόγραμμα σίτισης, όσο και
κατά το «Χειμερινό».
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Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ

Το  προσφερόμενο  πρόγραμμα  σίτισης  θα  πρέπει  να  είναι  σύμφωνο  με  τους  παρακάτω
πίνακες.  Οι  πίνακες  αυτοί  περιέχουν  το  ελάχιστο  αποδεκτό  πρόγραμμα  σίτισης  (Βασικό
Μενού). Οι συμμετέχοντες οφείλουν να παρουσιάσουν στην Τεχνική Προσφορά τους, τόσο
ποσοτικές  και  όσο  και  ποιοτικές  βελτιώσεις  του  Βασικού  Μενού.   Η  παροχή  στους
σιτιζόμενους  φοιτητές  της  δυνατότητας  επιλογής  περισσοτέρων  εναλλακτικών  μενού
ημερησίως ανά γεύμα (δηλαδή παροχή δυνατότητας επιλογής μεταξύ διαφορετικών κυρίως
πιάτων  και  συνοδευτικών)  είναι  απαραίτητο  στοιχείο  της  προσφοράς.  Για  όλα  τα
προσφερόμενα  είδη  θα  αξιολογηθεί  η  ποικιλία,  η  ποσότητα  και  η  δυνατότητα  επιλογής
μεταξύ των διαφορετικών ειδών (κυρίως πιάτα, συνοδευτικά, κτλ).

92

16PROC004280082 2016-04-22

ΑΔΑ: 71ΨΙ469Β4Μ-2Ψ2



ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ – ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ

ΓΕΥΜΑ

1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ 
ΠΑΤΑΤΕΣ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΚΑΝΕΛΟΝΙΑ ΜΕ 
ΚΙΜΑ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΓΕΜΙΣΤΑ

ΦΕΤΑ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΜΟΥΣΑΚΑΣ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΑΚΕΣ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΜΟΥΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑ

ΑΡΝΙ ΛΕΜΟΝΑΤΟ ΜΕ 
ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΓΛΥΚΟ ΤΑΨΙΟΥ

ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΜΕ 
ΠΑΤΑΤΕΣ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΔΕΙΠΝΟ

ΑΡΑΚΑΣ

ΦΕΤΑ

ΓΛΥΚΟ ΤΑΨΙΟΥ

ΜΟΣΧΑΡΙ ΓΙΟΥΒΕΤΣΙ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΠΑΣΤΕΣ

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ

ΦΕΤΑ

ΓΛΥΚΟ ΤΑΨΙΟΥ

ΜΠΡΙΑΜΙ

ΜΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ 
ΚΙΜΑ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΚΑΝΕΛΟΝΙΑ ΜΕ 
ΚΙΜΑ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΓΛΥΚΟ ΤΑΨΙΟΥ
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ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ – ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ

ΓΕΥΜΑ

2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
(ΣΟΥΒΛΑΚΙ)

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

 ΚΟΡΜΟΣ

ΠΙΤΣΑ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΜΟΥΣΑΚΑΣ

 ΦΕΤΑ 

 ΕΚΛΕΡ 

ΠΑΪΔΑΚΙΑ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΓΛΥΚΟ ΤΑΨΙΟΥ

ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΣΧΑΡΑΣ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ 

ΦΕΤΑ

ΓΛΥΚΟ ΤΑΨΙΟΥ

ΠΑΪΔΑΚΙΑ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΓΛΥΚΟ ΤΑΨΙΟΥ

ΜΟΣΧΑΡΙ ΜΕ 
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΓΛΥΚΟ ΤΑΨΙΟΥ

ΔΕΙΠΝΟ

ΟΓΚΡΑΤΕΝ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΓΛΥΚΟ ΤΑΨΙΟΥ

ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΙΑ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ
ΦΕΤΑ
ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ 
ΟΓΚΡΑΤΕΝ
ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΨΑΡΙ ΣΧΑΡΑΣ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΚΑΝΕΛΟΝΙΑ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΤΥΡΟΧΑΜΠΟΥΡ-
ΓΚΕΡ
ΓΙΑΟΥΡΤΙ
ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ
ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ
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ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ – ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ

ΓΕΥΜΑ

3Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

 ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ 
(ΤΗΓΑΝΗΤΑ)

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

 ΚΟΡΜΟΣ 

 ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ 
(ΧΟΙΡΙΝΑ)

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΜΠΡΙΑΜΙ

ΦΕΤΑ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΜΟΥΣΑΚΑΣ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΓΛΥΚΟ ΤΑΨΙΟΥ

ΓΙΟΥΒΑΡΛΑΚΙΑ

 ΦΕΤΑ 

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΠΡΟΦΙΤΕΡΟΛ

ΑΡΝΙ ΠΑΤΑΤΕΣ 
ΦΟΥΡΝΟΥ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΓΛΥΚΟ ΤΑΨΙΟΥ

ΔΕΙΠΝΟ

ΓΕΜΙΣΤΑ

ΦΕΤΑ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ 
ΠΑΤΑΤΕΣ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΡΥΖΟΓΑΛΟ

ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΙΑ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΓΛΥΚΟ ΤΑΨΙΟΥ

ΜΠΑΜΙΕΣ

ΡΩΣΣΙΚΗ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΟΜΕΛΕΤΑ ΚΟΜΠΛΕ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΧΑΛΒΑΣ

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ 
ΠΑΤΑΤΕΣ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ 
ΠΑΤΑΤΕΣ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ
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ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ

ΓΕΥΜΑ

1Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
ΦΙΛΕΤΟ ΜΕ ΣΩΣ 
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ 

 ΦΕΤΑ

ΓΛΥΚΟ ΤΑΨΙΟΥ

ΨΑΡΙ ΠΛΑΚΙ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΓΙΓΑΝΤΕΣ

ΦΕΤΑ

ΚΩΚ

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ 
ΚΙΜΑ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΧΑΛΒΑΣ

ΨΑΡΙ ΦΟΥΡΝΟΥ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΑΡΝΙ ΓΙΟΥΒΕΤΣΙ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΕ 
ΠΑΤΑΤΕΣ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΔΕΙΠΝΟ

ΑΡΑΚΑΣ ΡΥΖΟΤΟ

ΦΕΤΑ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΜΕ 
ΠΑΤ.

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΓΛΥΚΟ ΤΑΨΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ 
ΤΗΓΑΝΗΤΑ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΟΜΕΛΕΤΑ ΚΟΜΠΛΕ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

  ΡΟΛΟ 
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ 
(ΓΕΜΙΣΤΟ)

ΦΕΤΑ

ΓΛΥΚΟ ΤΑΨΙΟΥ

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΜΕ 
ΠΑΤΑΤΕΣ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΓΛΥΚΟ ΤΑΨΙΟΥ

ΣΟΥΦΛΕ ΜΕ ΤΥΡΙΑ

ΡΩΣΙΚΗ

ΓΛΥΚΟ ΤΑΨΙΟΥ
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ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ

ΓΕΥΜΑ

2Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

 ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ 
ΜΟΣΧΑΡΑΚΙ ΜΕ 
ΠΟΥΡΕ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΠΙΤΣΑ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΓΛΥΚΟ ΤΑΨΙΟΥ

 ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ 
(ΤΗΓΑΝΗΤΑ)

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΜΕ 
ΠΑΤΑΤΕΣ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

 ΣΝΙΤΣΕΛ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΑΡΝΙ ΚΟΚΚΙΝΙΣΤΟ 
ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΜΟΣΧΑΡΙ ΨΗΤΟ ΜΕ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΓΛΥΚΟ ΤΑΨΙΟΥ

ΔΕΙΠΝΟ

ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΓΛΥΚΟ ΤΑΨΙΟΥ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΣΤΟ 
ΦΟΥΡΝΟ– ΠΑΤΑΤΕΣ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΛΟΥΚΑΝΙΚΟ ΜΕ 
ΠΑΤΑΤΕΣ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

 ΡΥΖΟΓΑΛΟ

 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 

ΦΕΤΑ

ΓΛΥΚΟ ΤΑΨΙΟΥ

ΟΜΕΛΕΤΑ ΚΟΜΠΛΕ

ΦΕΤΑ

ΧΑΛΒΑΣ

ΚΕΦΤΕΔΕΣ ΜΕ 
ΠΑΤΑΤΕΣ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΓΛΥΚΟ ΤΑΨΙΟΥ

ΣΝΙΤΣΕΛ ΜΕ 
ΠΑΤΑΤΕΣ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ
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ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ

ΓΕΥΜΑ

3Η ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΨΑΡΙ ΠΛΑΚΙ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΜΟΥΣΑΚΑΣ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΓΛΥΚΟ ΤΑΨΙΟΥ

 ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ 

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΓΛΥΚΟ ΤΑΨΙΟΥ

ΧΟΙΡΙΝΟ ΚΡΑΣΑΤΟ 
ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΣΧΑΡΑΣ
ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΠΑΪΔΑΚΙΑ ΠΑΤΑΤΕΣ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΣΝΙΤΣΕΛ ΠΑΤΑΤΕΣ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

 ΠΑΣΤΑ 

ΔΕΙΠΝΟ

ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ ΜΕ 
ΠΑΤΑΤΕΣ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΓΛΥΚΟ ΤΑΨΙΟΥ

ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙΑ 
ΤΗΓΑΝΗΤΑ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

 ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ 
(ΧΟΙΡΙΝΑ)

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ

ΜΠΑΜΙΕΣ

ΦΕΤΑ

 ΤΑΡΤΕΣ 

ΟΜΕΛΕΤΑ ΚΟΜΠΛΕ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΧΑΛΒΑΣ

ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ ΜΕ 
ΠΑΤΑΤΕΣ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΓΛΥΚΟ ΤΑΨΙΟΥ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΜΕ 
ΠΑΤΑΤΕΣ

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ

ΦΡΟΥΤΟ ΕΠΟΧΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟIΚΟΝΟΜIΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Με την παρούσα οικονομική προσφορά που καταθέτω, δηλώνω ότι: 

1) Αποδέχομαι την καθορισμένη βάσει της με αρ. Φ547452/Β3/09-05-2007 (ΦΕΚ τ.Β’/836/30-
05-2007) Κ.Υ.Α. τιμής του ημερησίου σιτηρεσίου των δικαιούμενων δωρεάν σίτισης φοιτητών,
ήτοι  το  ποσό  των  1,80€  πλέον  Φ.Π.Α.  καθώς  και  κάθε  αναπροσαρμογή  αυτής  με  όμοια
Υπουργική Απόφαση. 

2)  Αποδέχομαι  την παροχή σίτισης στους μη δικαιούμενους δωρεάν σίτισης φοιτητές του
Οικονομικού  Πανεπιστημίου  Αθηνών  καθώς  και  στο  προσωπικό  του  Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, έναντι προκαθορισμένου αντιτίμου σύμφωνα με τα παρακάτω: 

παροχή πρωινού, μεσημεριανού και βραδινού γεύματος, έναντι του ποσού των 1,80 €  πλέον
ΦΠΑ 

Οι παραπάνω τιμές θα είναι σταθερές καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

Για  λόγους  ηλεκτρονικής  αξιολόγησης  των  προσφορών  στην  ηλεκτρονική  φόρμα  της
οικονομικής προσφοράς μου έχω συμπεριλάβει το σύνολο του προϋπολογισμού προ ΦΠΑ
ήτοι 2.032.520,33 €. 

Ο νόμιμος Εκπρόσωπος

Υπογραφή & Σφραγίδα

99

16PROC004280082 2016-04-22

ΑΔΑ: 71ΨΙ469Β4Μ-2Ψ2



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας ……………….               Ημερομηνία έκδοσης……………….. 
Κατάστημα………………………….              ΕΥΡΩ ………………………………..

Προς
OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ ................. ΓΙΑ ΕΥΡΩ……….
Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα δια  της  παρούσας  εγγυητικής

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως  μέχρι  του  ποσού  των  ΕΥΡΩ  ................  (και  ολογράφως),  υπέρ  της  Εταιρείας
………………………………………………………………..
Δ/νση  .......................................................................  για  τη  συμμετοχή  της  στον  διενεργούμενο
διαγωνισμό της ................................... για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης του φοιτητικού
εστιατορίου  του  Οικονομικού  Πανεπιστημίου  Αθηνών,  σύμφωνα  με  την  υπ’αριθμό
…………………….. Διακήρυξή σας.

Η  παρούσα  εγγύηση  καλύπτει  μόνο  τις  από  την  συμμετοχή  εις  τον  ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της
καθώς και για τυχόν επαναλήψεις του διαγωνισμού.

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

Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

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

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ..................... ............... ........... .  (ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για την Τράπεζα
ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη).

100

16PROC004280082 2016-04-22

ΑΔΑ: 71ΨΙ469Β4Μ-2Ψ2



Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας ……………….               Ημερομηνία έκδοσης……………….. 
Κατάστημα………………………….              ΕΥΡΩ ………………………………..

Προς
OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ
Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ............  ΓΙΑ ΕΥΡΩ ………..
Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυώμεθα δια  της  παρούσας  εγγυητικής

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και
διζήσεως  μέχρι  του  ποσού  των  ΕΥΡΩ  .......................  (και  ολογράφως),  στο  οποίο  και  μόνο
περιορίζεται  η  υποχρέωσή  μας,  υπέρ  της  εταιρείας  …………………………………  Δ/νση
………………………………………………. για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης
που  θα  υπογράψει  μαζί  σας  η  εν  λόγω  εταιρεία  για  την
…………………………………………………………………….  (αρ.  Διακ/ξης  ………….  )
προς κάλυψη αναγκών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το οποίο ποσόν καλύπτει
το ποσοστό 5% της προσυπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α..

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή
σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί
το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε  περίπτωση  κατάπτωσης  της  εγγύησης  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.  

Η  παρούσα  εγγύησή  μας  αφορά  μόνο  την  παραπάνω  αιτία  και  ισχύει  μέχρι  την
επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

Βεβαιώνεται  υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

A/A ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΙΤΙΣΘΕΝΤΩΝ

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ
ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΝ ΓΙΑ
ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗ

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ
(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ

HACCP)

ΒΕΒΑΙΩΣΗ –
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ

ΚΑΛΗΣ
ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Μεταξύ της Φοιτητικής Λέσχης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

και

της Εταιρείας ………………………………………………………………………...

για την

ανάθεση  της  εκμετάλλευσης  του  Φοιτητικού  Εστιατορίου  του  Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικότερα την προμήθεια υλικών και την παρασκευή και
παροχή στους φοιτητές με το σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης (self service) φαγητών,
για το χρονικό διάστημα από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής της σύμβασης
μέχρι  και  ………………………….,  για  δύο  χιλιάδες  διακοσίους  (2.200)  φοιτητές
ενδεικτικά.

. 
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Σ Υ Μ Β Α Σ Η

Για την ανάθεση της εκμετάλλευσης του εστιατορίου της Φοιτητικής Λέσχης του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σήμερα  την  ……………….  στα  γραφεία  της  Φοιτητικής  Λέσχης  του  Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών (Πατησίων 76 Αθήνα), μεταξύ των συμβαλλομένων: 

1)  του ………………………………………………....  Καθηγητή του Πανεπιστημίου
μας και Προέδρου της Φοιτητικής Λέσχης του Πανεπιστημίου, και 

2)  του  …………………………………………………..,  που  ενεργεί  ως  νόμιμος
εκπρόσωπος  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία  …………………….
………………………………………………  που  εδρεύει  στην
…………………………………., που στο εξής θα καλείται για συντομία ‘‘ο ανάδοχος’’,
συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, υπό την άνω ιδιότητα του, αφού έλαβε υπόψη:
1. Την  με  Αριθμό  ……………………  Διακήρυξη  που  αφορά  στην  ανάδειξη

αναδόχου  εκμετάλλευσης  του  φοιτητικού  εστιατορίου  της  Φοιτητικής  Λέσχης
του Ο.Π.Α.

2. Την από ……………………………. συνεδρίαση του Δ.Σ. της Φοιτητικής Λέσχης,
που αφορά τον ορισμό επιτροπής παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών.

3. Τα πρακτικά  της  Επιτροπή Διενέργειας  και  Αξιολόγησης των προσφορών του
Διαγωνισμού.

4. Την από …………………………απόφαση του Δ.Σ. της Φοιτητικής Λέσχης με την
οποία  κατακυρώθηκε  ο  διαγωνισμός  στην  εταιρεία  με  επωνυμία
……………………………………………………………….

Α ν α θ έ τ ε ι

στη δεύτερη συμβαλλόμενη το έργο της εκμετάλλευσης του Φοιτητικού Εστιατορίου
της  Φοιτητικής  Λέσχης  του  Οικονομικού  Πανεπιστημίου  Αθηνών  και  ειδικότερα  την
προμήθεια υλικών και την παρασκευή και παροχή στους φοιτητές με το σύστημα της
αυτοεξυπηρέτησης (self service) φαγητών, με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες,
που αυτή δέχεται ανεπιφύλακτα:

Άρθρο 1 – Αντικείμενο της Σύμβασης

1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκ μέρους του Πανεπιστημίου παραχώρηση
στον ανάδοχο της εκμετάλλευσης του μαγειρείου και του φοιτητικού εστιατορίου
της Φοιτητικής Λέσχης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και  η αντίστοιχη
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υποχρέωση  του  αναδόχου  να  παρέχει  στους  δικαιούμενους  δωρεάν  σίτισης
φοιτητές του Πανεπιστημίου δύο ημερήσια γεύματα (μεσημέρι – βράδυ) καθώς και
πρωινό,  όλες  τις  ημέρες  της  εβδομάδας  (συμπεριλαμβανομένων  Κυριακών  και
αργιών) και σύμφωνα με την από ……………….. προσφορά του αναδόχου και τους
συνημμένους  σ’  αυτήν  πίνακες  σύνθεσης  ημερησίων  γευμάτων  και  πρωινού  :
……………………………………………………………………………………………
………., τηρώντας απαρέγκλιτα όλους τους όρους,  οι  οποίοι  αναγράφονται  στην
παρούσα σύμβαση και στη σχετική διακήρυξη, των οποίων ο ανάδοχος έλαβε πλήρη
γνώση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης αυτής. 

Άρθρο 2 – Υποχρεώσεις – Ευθύνες αναδόχου – Διάρκεια Σύμβασης

1. Η  ισχύς  της  Σύμβασης  αρχίζει  την  …………………………  και  λήγει
την………………………….

2. Το μαγειρείο – εστιατόριο στεγάζεται σε κτίριο του Πανεπιστημίου. Αυτό είναι
σήμερα  επί  της  οδού  Πατησίων  76,  βρίσκεται  παραπλεύρως  του  κτιριακού
συγκροτήματος  του  Πανεπιστημίου  και  παρέχεται  στον  ανάδοχο  με  όλες  τις
εγκαταστάσεις  του  χωρίς  μίσθωμα.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  φροντίζει
ανελλιπώς  για  την  συντήρηση  του  υπάρχοντος  εξοπλισμού  καθώς  και  την
αποκατάσταση των βλαβών του. Το μαγειρείο – εστιατόριο θα λειτουργεί με το
σύστημα  αυτοεξυπηρέτησης  (self  service)  και  θα  παραδοθεί  στον  ανάδοχο
εξοπλισμένο,  με  την  υπογραφή  Πρωτοκόλλου  Παράδοσης  και  Παραλαβής.
Οιοσδήποτε εξοπλισμός που του παραδοθεί, θα συντηρείται από αυτόν επιμελώς
και  θα αποδοθεί  πάλι  με  πρωτόκολλο με  την λήξη της  σύμβασης  στην καλή
κατάσταση  που  παραλήφθηκε.  Σε  περίπτωση  που  θα  προκληθούν  φθορές  ή
καταστροφές ή απώλειες  στον εξοπλισμό που οφείλονται  σε  υπαιτιότητα του
αναδόχου, ο ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να τις αντικαταστήσει.  Πρόσθετος
πάγιος  εξοπλισμός  που  κατά  την  διάρκεια  της  σύμβασης  κρίνεται  από  την
Φοιτητική Λέσχη ότι θα βελτιώσει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών προς
τους  φοιτητές  αποκτάται  από  το  Πανεπιστήμιο  με  δαπάνη  του,  κατόπιν
αποφάσεως του Δ.Σ.  της Φοιτητικής Λέσχης.  Στο χρονικό διάστημα μέχρι  της
αντικατάστασης  ή  απόκτησης  της  προμήθειας  αντικατάστασης  ο  ανάδοχος
υποχρεούται με δική του ευθύνη να φροντίσει για την απρόσκοπτη λειτουργία
του μαγειρείου – εστιατορίου. Η οποιαδήποτε αναγκαία εργασία στον χώρο του
μαγειρείου – εστιατορίου θα εκτελείται μετά από ειδοποίηση του αναδόχου και
σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εμποδίζει την λειτουργία του εστιατορίου.

3. O  ανάδοχος  υποχρεούται  να  λειτουργεί  τον  χώρο  του  εστιατορίου  που  έχει
κατασκευαστεί εντός του Ιδρύματος για την σίτιση όλου του προσωπικού του
Ο.Π.Α, με το ίδιο γευματολόγιο κατά τις μεσημεριανές ώρες 12:00 έως 16:00 από
Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή με καταβολή του κόστους του γεύματος από τους
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σιτιζόμενους. Το εστιατόριο αυτό είναι 65 περίπου θέσεων και ο ανάδοχος δεν
θα  υποχρεούται  για  σερβίρισμα  των  γευμάτων  στους  καθήμενους,  έναντι
προκαθορισμένου αντιτίμου σύμφωνα με τα παρακάτω: 
παροχή μεσημεριανού γεύματος, έναντι του ποσού των 1,80 € πλέον ΦΠΑ

4. Η παρασκευή των γευμάτων θα γίνεται στο χώρο του φοιτητικού εστιατορίου,
απαγορευμένης ρητά της παρασκευής φαγητών εκτός του παραπάνω χώρου και
της εν συνεχεία μεταφοράς τους στο εστιατόριο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να
φροντίζει ώστε η παρασκευή των φαγητών να είναι άριστη και σύμφωνη με τους
κανόνες  της  μαγειρικής  τέχνης,  τα  δε  φαγητά  να  είναι  πάντοτε  ζεστά  και  το
σερβίρισμα τους να είναι άψογο. Φαγητά που δεν θα καταναλωθούν αυθημερόν,
δεν  δύνανται  να  προσφερθούν  την  επόμενη  ημέρα.  Επίσης  υποχρεούται  να
χρησιμοποιεί  για  την  παρασκευή  των  φαγητών  υλικά  πρώτης  ποιότητας  και
απαγορεύεται  η  χρησιμοποίηση  ή  τo  σερβίρισμα  μεταλλαγμένων  υλικών  ή
προϊόντων. Ειδικότερα η ποιότητα και το είδος των υλικών προς παρασκευή των
φαγητών θα είναι η εκτιθέμενη στην προσφορά του αναδόχου. Τα φαγητά θα
σερβίρονται στους σιτιζόμενους σε πιάτα και όχι σε μεταλλικούς δίσκους.

5. Σε  περίπτωση  μεταφοράς  του  εστιατορίου  σε  άλλο  χώρο,  ο  ανάδοχος  είναι
υποχρεωμένος  να  παρέχει  τον απαραίτητο εξοπλισμό  για  την λειτουργία του
εστιατορίου, και να παρασκευάζει στον νέο μαγειρείο τα γεύματα για την σίτιση
των φοιτητών και  να  παρέχει  υπηρεσίες  σίτισης  στους  νέους  αυτούς  χώρους
μετά από σχετική υπόδειξη του Δ.Σ της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ.

6. Τα γεύματα θα παρασκευάζονται και θα παρέχονται δύο (2) φορές την ημέρα
στις ώρες λειτουργίας του Εστιατορίου, που θα είναι 12.00-16.00 (μεσημεριανό)
και 19.00-21.00 (βραδινό). Το πρωινό θα παρέχεται κατά τις ώρες 08.00 - 09.00.
Τα γεύματα που θα παρέχονται αναφέρονται στους συνημμένους στην παρούσα
έξι (6) πίνακες εβδομαδιαίων γευμάτων (τρεις πίνακες φθινοπωρινού – θερινού
προγράμματος και τρεις πίνακες χειμερινού προγράμματος). Το πρωινό που θα
παρέχεται αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα πρωινού.

7. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  κυρίως  στην  σίτιση  των  φοιτητών  που  δικαιούνται
δωρεάν σίτισης επιχορηγούμενης από το κράτος,  η  οποία παρέχεται  κατά τη
διάρκεια του διδακτικού έτους (ΚΥΑ Φ.5/68535/Β3/18-06-2012). Σε περίπτωση
παράτασης  του  διδακτικού  έτους  για  οποιοδήποτε  λόγο  η  ανάδοχος
υποχρεούται  να  διατηρεί  το  εστιατόριο  σε  πλήρη  λειτουργία  καθ’  όλο  το
διάστημα της παράτασης μετά από υπόδειξη του Δ.Σ της Φοιτητικής Λέσχης του
ΟΠΑ.  Επίσης  υποχρεούται  στην  σίτιση  με  την  ίδια  τιμή  (του  σιτηρεσίου)  και
άλλων μη δικαιουμένων δωρεάν σίτισης  φοιτητών καθώς και  του διδακτικού,
διοικητικού κ.λπ. προσωπικού του Πανεπιστημίου, οι οποίοι κατά την εκτίμηση
του Πανεπιστημίου ανέρχονται κατά ανώτατο όριο σε 500 άτομα ημερησίως, με
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το αυτό αντίτιμο,  πλέον ΦΠΑ, καταβαλλόμενο από τους ίδιους.  Οι σιτιζόμενοι
φοιτητές θα εξυπηρετούνται στο χώρο του εστιατορίου.

8. Η  εποπτεία  της  λειτουργίας  του  εστιατορίου  και  ειδικότερα  ο  έλεγχος  της
γνησιότητας και ποιότητας των χρησιμοποιουμένων υλικών, της ποσότητας και
του  βάρους  των  χορηγουμένων  μερίδων  φαγητού,  καθώς  και  ο  έλεγχος  της
καθαριότητας  των  χώρων  του  εστιατορίου  και  της  συντήρησης  των
εγκαταστάσεων,  επίπλων  και  σκευών  αυτού,  διενεργείται  από  την  Φοιτητική
Λέσχη και είναι ανεξάρτητος του ελέγχου που διενεργείται αυτεπαγγέλτως από
την αγορανομική υπηρεσία και άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.  Η Φοιτητική Λέσχη
παρακολουθεί  και  την τήρηση των όρων της  σύμβασης  από τον ανάδοχο.  Ο
γιατρός του Πανεπιστημίου υποχρεούται να ασκεί  τακτικό αστυϊατρικό έλεγχο
στο  εν  λόγω  εστιατόριο.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  δέχεται  τους  ανωτέρω
ελέγχους και να διευκολύνει τα όργανα που ασκούν αυτούς.

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται:
(i) Να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη Σύμβαση σύμφωνα με τους

όρους της Σύμβασης, της Διακήρυξης, της Απόφασης Κατακύρωσης και της
Προσφοράς του,  διαφορετικά υποχρεούται  να αποζημιώσει  κατά νόμο την
Αναθέτουσα Αρχή. 

(ii) Να  διατηρεί  με  δική  του  δαπάνη  απόλυτα  καθαρούς  και  ευπρεπείς  τους
χώρους του εστιατορίου αλλά και  τους πέριξ  αυτών χώρους,  η χρήση των
οποίων συναρτάται με την δραστηριότητα του εστιατορίου και να φροντίζει
για την συγκέντρωση και την απόρριψη των σκουπιδιών του εστιατορίου και
των σιτιζομένων.

(iii) Να φροντίζει για την άριστη ποιότητα, συντήρηση και καθαριότητα των
προσφερόμενων ειδών και να τηρεί αυστηρή καθαριότητα τόσο στα σκεύη,
έπιπλα και μηχανήματα όσο και σε ολόκληρο το χώρο εντός και εκτός του
εστιατορίου. Ιδιαίτερη δε φροντίδα θα καταβάλλεται για την καθαριότητα των
τουαλετών.

(iv) Στη συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού αυτών και
των εξαρτημάτων τους καθώς και  την άμεση επισκευή με δαπάνη της των
παρουσιαζόμενων φθορών της συνήθους χρήσης. Επίσης υποχρεούται στην
άμεση  αντικατάσταση  των  φθαρμένων  ειδών  και  των  κρινόμενων
ακατάλληλων, από τα αρμόδια για τον έλεγχο του εστιατορίου όργανα. 

(v) Να τηρεί  με ακρίβεια όλες τις  σχετικές  με  την λειτουργία των εστιατορίων
υγειονομικές,  αγορανομικές,  αστυνομικές  και  άλλες διατάξεις  καθώς και  τις
οδηγίες ή εντολές των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου και να είναι ο
μόνος  υπεύθυνος  έναντι  κάθε  αρχής  και  έναντι  των  καταναλωτών.
Υποχρεούται  επίσης  να  εξασφαλίσει  τη  πυρασφάλεια  του  χώρου  του
εστιατορίου και να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο σε ασφαλιστική
επιχείρηση το εστιατόριο και τον εξοπλισμό του, το προσωπικό της και τους
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σιτιζόμενους κατά των κινδύνων πυρκαγιάς καθώς και τη σχετιζόμενη με τη
σίτιση αστική ευθύνη της έναντι των σιτιζομένων. 

(vi)  Να  χρησιμοποιεί  ειδικευμένο  προσωπικό  για  το  οποίο  θα  είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος όσον αφορά όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν
από  την  εργασιακή  αυτή  σχέση. Ο  Ανάδοχος  εγγυάται  και  φέρει  όλες  τις
υποχρεώσεις και ευθύνες, που προβλέπονται ή απορρέουν από την παρούσα
Σύμβαση και το Νόμο και σε σχέση με οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από το
προσωπικό του, που θα ασχοληθεί ή θα παράσχει οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε
σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή
ζημίας  που  προκληθεί  σε  τρίτους  υποχρεούται  μόνος  αυτός  προς
αποκατάστασή της. Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την ασφάλεια του προσωπικού
του καθ΄ όλη τη διάρκεια του Έργου. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου
της  παρούσας  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  τηρεί  τους  κείμενους  νόμους,
διατάξεις κλπ. και γενικά αυτούς που αφορούν την υγεία και ασφάλεια του
προσωπικού  που  χρησιμοποιείται  από  αυτόν,  ευθυνόμενος  για  κάθε
παράβασή του. Ο ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί προσωπικό ασφαλισμένο
στο Ι.Κ.Α. και σε κάθε άλλο κατά το νόμο αρμόδιο ασφαλιστικό Οργανισμό. Ο
ανάδοχος (εργοδότης για τους σε αυτόν εργαζόμενους) βαρύνεται με όλες τις
εισφορές του Ι.Κ.Α. και των λοιπών Ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης
καθώς και με τα δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας προσωπικού, κ.τλ. και
γενικά για κάθε υποχρέωση του προς αυτούς ως εργοδότης. Από την εκτέλεση
του Έργου της παρούσας Σύμβασης καμία έννομη σχέση δεν δημιουργείται
μεταξύ  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  του  προσωπικού  του  Αναδόχου,  που
απασχολείται για το Έργο.  Οι μισθοί, οι αμοιβές, οι ασφαλιστικές εισφορές και
οι  τυχόν  αποζημιώσεις  του  προσωπικού  και  των  συνεργατών,  που  θα
χρησιμοποιήσει  ο  Ανάδοχος  για  την  εκτέλεση  της  παρούσας  Σύμβασης,
βαρύνουν  αποκλειστικά  αυτόν.   Το  προσωπικό  του  πρέπει  να  είναι
εφοδιασμένο με βιβλιάριο υγείας και κατά τις ώρες εργασίας πρέπει να φορά
λευκό  σακάκι.  Ο  Ανάδοχος  βεβαιώνει  και  υπόσχεται  ρητά  ότι  τόσο  οι
εκπρόσωποι του όσο και το προσωπικό και οι συνεργάτες του, οι οποίοι θα
αναμειχθούν στην εκτέλεση της Σύμβασης θα είναι ευπρεπείς και ευγενικοί
στις σχέσεις τους με τους φοιτητές και το προσωπικό του Πανεπιστημίου και
θα επιδεικνύουν πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες
υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής.   
Κάθε ευθύνη, αστική, ποινική, διοικητική προς οποιονδήποτε είτε εργαζόμενο,
είτε τρίτο, είτε έναντι αρχών, λόγω μη τήρησης των επιβαλλομένων από τη
Σύμβαση υποχρεώσεων είτε λόγω προσκληθησομένων ζημιών, ατυχημάτων
κλπ εκ μέρους του Αναδόχου, του προσωπικού του και των συνεργατών του
βαρύνει  αποκλειστικά  τον  Ανάδοχο,  ο  οποίος  θα  είναι  αποκλειστικά
υπεύθυνος  για  την  πληρωμή  των  σχετικών  αποζημιώσεων,  χρηματικών
ποινών, προστίμων, κλπ. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη
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και υποχρέωση για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία
κατά  την  εκτέλεση  των  απαιτούμενων  από  τον  Ανάδοχο  εργασιών,  του
Αναδόχου ευθυνόμενου πλήρως και αποκλειστικά. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν
έχει  υποχρέωση  καταβολής  αποζημίωσης  για  υπερωριακή  απασχόληση  ή
οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων.

(vii) Να απομακρύνει αμέσως κάθε υπάλληλο της, του οποίου την απόλυση
τυχόν  θα  ζητούσαν  τα  αρμόδια  όργανα  του  Πανεπιστημίου  για
ακαταλληλότητα ή για διαγωγή ασυμβίβαστη για Πανεπιστημιακό χώρο. Για
τυχόν  απαιτήσεις  του  εν  λόγω  υπαλλήλου  αποκλειστικά  υπεύθυνη  είναι  η
ανάδοχος.

(viii)  Να  συμμορφώνεται  προς  τις  υποδείξεις  της  Φοιτητικής  Λέσχης  και
ελέγχου της λειτουργίας του εστιατορίου.

(ix) Να  ανακαινίζει  και  εφοδιάζει  το  εστιατόριο,  μετά  από  έγκριση  της
Φοιτητικής Λέσχης, με κάθε πρόσθετο εξοπλισμό και να φροντίζει ανελλιπώς
για την συντήρηση του υπάρχοντος εξοπλισμού καθώς και την αποκατάσταση
των  βλαβών  του,  προκειμένου  να  διασφαλίζεται  η  εύρυθμη  και  άρτια
λειτουργία  του εστιατορίου  και  η  σίτιση  να  πραγματοποιείται  σε  συνθήκες
ευχάριστου περιβάλλοντος.

(x) Στην  αντικατάσταση  του  ελαφρύ  εξοπλισμού  του  εστιατορίου  (όπως
μαχαιροπήρουνα,  πιάτα,  παλαιοί  δίσκοι),  και  στην  τακτική  ανανέωση  των
σκευών της κουζίνας.

10. Η διάθεση οινοπνευματωδών ποτών επιτρέπεται μόνον κατόπιν αποφάσεως του
Δ.Σ της Φοιτητικής Λέσχης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

11. Η ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει δωρεάν ………………. (….) δεξιώσεις
ετησίως, σύμφωνα με την προσφορά της.

12. Απαγορεύεται στην ανάδοχο να διακόψει για οποιαδήποτε αιτία τη λειτουργία
του εστιατορίου. Σε περίπτωση διακοπής το Πανεπιστήμιο δύναται με απόφαση
του Δ.Σ της Φοιτητικής Λέσχης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών να του
επιβάλει πρόστιμο μέχρι 1.000,00 ευρώ την ημέρα. Το πρόστιμο το Πανεπιστήμιο
το  εισπράττει  από  την  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  την  οποία  ο  ανάδοχος
υποχρεούται  να  συμπληρώσει  σε  δύο  ημέρες,  διαφορετικά  κηρύσσεται
έκπτωτος, χωρίς καμία άλλη διατύπωση. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας
του εστιατορίου από τον ανάδοχο για δεύτερη φορά κηρύσσεται έκπτωτος με
απόφαση του Πανεπιστημίου, το οποίο αναθέτει τη λειτουργία του εστιατορίου
προσωρινά  σε  άλλο  εντολοδόχο.  Ο  έκπτωτος  ανάδοχος  υποχρεούται  στην
καταβολή ποινικής ρήτρας 1.000,00 ευρώ τη μέρα και μέχρις ανάδειξης άλλου
αναδόχου  για  χρονικό  διάστημα  όχι  μεγαλύτερο  των  ενενήντα  (90)  ημερών.
Επίσης  εκπίπτεται  υπέρ  του  Πανεπιστημίου  η  κατατεθείσα  εγγύηση  καλής
εκτέλεσης, λόγω ποινικής ρήτρας προσθέτως συνομολογουμένης. Επιτρέπεται η
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ολιγοήμερη διακοπή της λειτουργίας του εστιατορίου, για εξαιρετικούς λόγους,
μετά από απόφαση του Πανεπιστημίου μη δικαιουμένου του εστιάτορα καμίας
αποζημίωσης, θετικής ή αποθετικής, από το Πανεπιστήμιο.

13. Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  μετά  την  λήξη  της  Σύμβασης  να  αποζημιώσει  το
Πανεπιστήμιο  για  κάθε  φθορά,  καταστροφή  ή  απώλεια  των  παραδοθέντων
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που οφείλονται σε υπαιτιότητα του, όχι όμως για
φθορές που οφείλονται σε συνήθη χρήση.

14. Μετά την λήξη της σύμβασης για οποιονδήποτε λόγο ο ανάδοχος, εντός δέκα
(10)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της  σχετικής  απόφασης,  υποχρεούται  να
αφαιρέσει τις εγκαταστάσεις και συσκευές που του ανήκουν, να εκκενώσει τους
χώρους  του  εστιατορίου,  και  να  αποκαταστήσει  με  δικές  του  δαπάνες  τυχόν
ζημιές που προκάλεσε στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.
Η  παράδοση  θα  γίνει  σε  Επιτροπή  που  θα  ορίσει  το  Πανεπιστήμιο  με  την
υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής. Μετά την παρέλευση του
χρόνου αυτού το Πανεπιστήμιο δικαιούται να αφαιρέσει όλες τις εγκαταστάσεις
του αναδόχου και να αποκαταστήσει το χώρο στην κατάσταση που ήταν πριν
από την ανάθεση, η δε σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον ανάδοχο.

15. Ο ανάδοχος δεν δύνανται να προσλάβει συνέταιρο χωρίς την έγκριση του Δ.Σ.
της Φοιτητικής Λέσχης.

16.  Απαγορεύεται  η  εκχώρηση  από  τον  Ανάδοχο  σε  οποιονδήποτε  τρίτο  των
υποχρεώσεων  και  δικαιωμάτων  που  απορρέουν  από  τη  Σύμβαση  που  θα
συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή

17. Η  κατανάλωση  ηλεκτρικού  ρεύματος,  ύδρευσης,  πετρελαίου  θέρμανσης  και
κίνησης του εστιατορίου βαρύνουν το Πανεπιστήμιο.

18. Το δικαίωμα της σίτισης των φοιτητών είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται.
Για  το  σκοπό  αυτό  ο  ανάδοχος  μπορεί  να  εφαρμόσει  οποιοδήποτε  σύστημα
ελέγχου  κρίνει  σωστό,  υπό  τον  όρο  ότι  δεν  θα  δημιουργείται  υπερβολική
καθυστέρηση στη προσέγγιση των σιτιζομένων.

19. Για κάθε αθέτηση υποχρέωσης του αναδόχου που προβλέπεται στην παρούσα, ο
ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
ποινικής  ρήτρας  ποσού  1000  ευρώ,  μη  αποκλειομένης  οποιασδήποτε  άλλης
νόμιμης  και  δικαιολογημένης  αποζημίωσης.  Σε  περίπτωση  υποτροπής  θα
κινείται η διαδικασία κηρύξεως της ανάδοχης ως έκπτωτης.

20. Σε  περίπτωση  πλημμελούς  εκτέλεσης  της  παρούσας  σύμβασης  από  τον
ανάδοχο, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μπορεί να τον κηρύττει έκπτωτο
με μονομερή δήλωση προς αυτόν, η οποία θα αιτιολογεί ειδικά τους λόγους της
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έκπτωσης  και  εφόσον  του  δοθεί  η  δυνατότητα  να  αναφέρει  εγγράφως
προηγουμένως τις απόψεις του.

21. Στον  ανάδοχο  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  το  Οικονομικό  Πανεπιστήμιο
Αθηνών επιβάλλονται αθροιστικά ή διαζευκτικά οι παρακάτω κυρώσεις:
α) Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών μπορεί να αναθέσει την εκτέλεση της
σύμβασης  στο  επόμενο  μειοδότη.  Στην  περίπτωση  αυτή,  τυχόν  επιπλέον
διαφορά ως προς  την  αμοιβή  του υποκατάστατου  αναδόχου  θα βαρύνει  τον
έκπτωτο ανάδοχο, ενώ το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δύναται να αξιώσει
επιπλέον  οποιαδήποτε  νόμιμη  αποζημίωση.  Κάθε  άμεση  ή  έμμεση
προκαλούμενη  ζημία  του  Οικονομικού  Πανεπιστημίου  Αθηνών  ή  το  τυχόν
διαφέρουν  που  θα  προκύψει,  καταλογίζεται  επίσης  σε  βάρος  του  έκπτωτου
αναδόχου. Ο καταλογισμός αυτός θα γίνεται με βάση τις αρχές της καλής πίστης
και των συναλλακτικών ηθών.
β) Κατάπτωση, ολική ή μερική, της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της
σύμβασης κατά περίπτωση.
γ)  Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από τις  προμήθειες ή
υπηρεσίες του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται και οι διατάξεις
του  άρθρου  34   παράγραφοι  4,  5  και  6  του  Π.Δ.118/2007  «Κανονισμός
Προμηθειών Δημοσίου».

22. Το ΟΠΑ δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης
των όρων αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α)  αν  ο  Ανάδοχος  δεν  εκπληρώνει  προσηκόντως  τις  υποχρεώσεις  του  που
απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις προς τούτο οχλήσεις του ΟΠΑ,

(β)  αν  ο  Ανάδοχος  δεν  συμμορφώνεται  προς  τις  σύμφωνες  με  τις  διατάξεις  της
σύμβασης εντολής του ΟΠΑ,

(γ) αν ο Ανάδοχος εκχωρεί τη σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά,
(δ)  αν  ο  Ανάδοχος  πτωχεύσει,  τεθεί  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  ή  εκκαθάριση,

λυθεί  ή  ανακληθεί  η  άδεια  λειτουργίας  του  ή  γίνουν  πράξεις  αναγκαστικής
εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των περιουσιακών
του στοιχείων,

(ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την
άσκηση του επαγγέλματός του.

23. Το  ισόποσο  οποιασδήποτε  γενικής  ζημιάς  που  προκαλείται  από  αθέτηση
κάποιου όρου της Σύμβασης από τον ανάδοχο, εισπράττεται από την εγγύηση
καλής εκτέλεσης.

24. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών
τους  υποχρεώσεων,  στο  μέτρο  που  η  αδυναμία  εκπλήρωσης  οφείλεται  σε
περιστατικά ανωτέρας βίας.
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-Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.
-Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 
(1) Γενική ή μερική απεργία,  που συνεπάγεται  τη διακοπή των εργασιών του

φοιτητικού εστιατορίου.
(2) Γενική ή μερική πυρκαγιά στο φοιτητικό εστιατόριο.
(3) Πλημμύρα.
(4) Σεισμός.
(5) Πόλεμος.
(6) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).
(7) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).
-Ο  Ανάδοχος,  επικαλούμενος  υπαγωγή  της  αδυναμίας  εκπλήρωσης
υποχρεώσεών  του  σε  γεγονός  που  εμπίπτει  στην  προηγούμενη  παράγραφο,
οφείλει  να  γνωστοποιήσει  και  επικαλεσθεί  προς  την  Αναθέτουσα  Αρχή  τους
σχετικούς λόγους και  περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι  (20)
ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά
στοιχεία.  Η  Αναθέτουσα  Αρχή  υποχρεούται  να  απαντήσει  εντός  είκοσι  (20)
ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρετε η αποδοχή του αιτήματος.
Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το ΟΠΑ της ανώτερης βίας που επικαλείται ο
Αναδόχου τον απαλλάσσει  από τις  συνέπειες της εκπρόθεσμης εκτέλεσης της
υπηρεσίας.

Άρθρο 3 – Αμοιβή αναδόχου

1) Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα με χρηματικό ένταλμα
που θα εκδίδεται στο όνομά του, μετά θεώρησή του από την αρμόδια υπηρεσία
του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου,  βάσει  των νόμιμων  δικαιολογητικών  (ασφαλιστική
ενημερότητα,  τιμολόγιο  και  λοιπά  δικαιολογητικά  που  απαιτούνται  κατά
περίπτωση από το Δημόσιο Λογιστικό,  καθώς και πληρεξούσιο σε περίπτωση
που δεν εμφανίζεται αυτοπροσώπως ο δικαιούχος).

Το καταβαλλόμενο ποσό υπολογίζεται με βάση:

 τις  ημέρες  λειτουργίας  του  φοιτητικού  εστιατορίου  σύμφωνα  με  όσα
ορίζονται στο άρθρο 3 της υπ’ αρθμ. ΚΥΑ Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (ΦΕΚ
1965/τ.Β’/18-06-2012)  και  μετά  από  σχετικές  αποφάσεις  του  Δ.Σ  της
Φοιτητικής Λέσχης ΟΠΑ,

  τον αριθμό των ειδικών ταυτοτήτων δωρεάν σίτισης που έχει χορηγήσει
η  Φοιτητική  Λέσχη  του  Ο.Π.Α  στους  δικαιούχους  δωρεάν  σίτισης
φοιτητές σύμφωνα με την υπ’ αρθμ. ΚΥΑ Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (ΦΕΚ
1965/τ.Β’/18-06-2012) 
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  Πρακτικό  της  αρμόδιας  Επιτροπής  Παραλαβής  της  παροχής  των
υπηρεσιών  και τη διαπίστωση ότι το φοιτητικό εστιατόριο λειτούργησε
το  συγκεκριμένο  χρονικό  διάστημα  κανονικά  και  σύμφωνα  με  τους
όρους της παρούσας διακήρυξης και της υπογραφείσας σύμβασης.

  Θα συμβαδίζει με την επιχορήγηση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος
που  αφορά  τη  σίτιση  φοιτητών  (ΚΑΕ  2631)  και  εφ  όσον  υπάρξει
πρόσθετη  κρατική  χρηματοδότηση  θα  αυξάνεται  αντίστοιχα  και  ο
αριθμός των δικαιούχων φοιτητών για τους οποίους τα Πανεπιστήμιο θα
καταβάλει το αντίτιμο του σιτηρεσίου.

Το  αντίτιμο  του  ημερησίου  σιτηρεσίου  έκαστου  φοιτητή  καθορίζεται  κατά
περίπτωση  από  κοινή  υπουργική  απόφαση  (Κ.Υ.Α.).  Την  δεδομένη  χρονική
στιγμή της διενέργειας του διαγωνισμού είναι σε ισχύ η με αρ. Φ547452/Β3/09-
05-2007 (ΦΕΚ τ.Β’/836/30-05-2007) Κ.Υ.Α., σύμφωνα με την οποία το αντίτιμο του
ημερησίου σιτηρεσίου έκαστου φοιτητή έχει  καθοριστεί  στο ποσό των 1,80€,
πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., ο οποίος σήμερα ανέρχεται σε ποσοστό 23%
σύμφωνα με το Νόμο 4334/2015 (άρθρο 1, παρ. 1α).

2) Η αποζημίωση του αναδόχου υπολογίζεται  λαμβάνοντας υπόψη την κατά έτος
επιχορήγηση  του  προϋπολογισμού  του  Ιδρύματος  που  αφορά  τη  σίτιση
φοιτητών (ΚΑΕ 2631) και  τον αριθμό των ειδικών ταυτοτήτων δωρεάν σίτισης
που θα εκδοθούν από τη Φοιτητική Λέσχη του Ο.Π.Α., σύμφωνα με την υπ. αριθμ.
ΚΥΑ  Φ5/68535/Β3/18-06-2012  (ΦΕΚ  1965/τ.Β’/18-06-2012)  των  Υπουργών
Οικονομικών  και  Παιδείας,  Δια  Βίου  Μάθησης  &  Θρησκευμάτων  περί
«Καθορισμού  όρων,  προϋποθέσεων  και  διαδικασίας  για  την  παροχή  δωρεάν
σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.». Η αποζημίωση του αναδόχου για το διάστημα
από  1/9  μέχρι  31/10  κάθε  έτους,  θα  υπολογίζεται  με  βάση  τον  αριθμό  των
ειδικών ταυτοτήτων δωρεάν σίτισης που έχουν εκδοθεί από τη Φοιτητική Λέσχη
του  Ο.Π.Α.  στις  30/6  του  προηγούμενου  ακαδημαϊκού  έτους. Οι  ειδικές
ταυτότητες δωρεάν σίτισης ισχύουν από την ημερομηνία έκδοσης τους μέχρι
31/10 του επόμενου Ακαδημαϊκού Έτους. Το Δ.Σ της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ
με απόφαση του, μπορεί να παρατείνει την ισχύ τους. 

3) Η  αποζημίωση  του  αναδόχου  για  το  διάστημα  από  01/11  μέχρι  30/6  κάθε
ακαδημαϊκού  έτους,  θα  υπολογίζεται  με  βάση  τον  (διαρκώς  αυξανόμενο  ή
μειούμενο) αριθμό των ειδικών ταυτοτήτων δωρεάν σίτισης που θα εκδοθούν
από τη Φοιτητική Λέσχη Ο.Π.Α στους δικαιούχους δωρεάν σίτισης σύμφωνα με
την  ΚΥΑ Φ5/68535/Β3/18-06-2012  (ΦΕΚ  1965/τ.Β’/18-06-2012),  επί  την  αξία  του
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ημερησίου σιτηρεσίου (αρ. Φ547452/Β3/09-05-2007 (ΦΕΚ τ.Β’/836/30-05-2007)
Κ.Υ.Α.) πλέον Φ.Π.Α 23% (σύμφωνα με το Νόμο 4334/2015 (άρθρο 1, παρ. 1α) και
θα συμβαδίζει με την ετήσια επιχορήγηση του προϋπολογισμού του ΟΠΑ (ΚΑΕ
2631). 

4) Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρέχει  σίτιση  ημερησίως  στον  αριθμό  των
φοιτητών που έχουν λάβει κάρτα σίτισης μετά από συνεννόηση με το γραφείο
Φοιτητικής λέσχης Ο.Π.Α με το σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης (self service). 

5) Εφ όσον υπάρξει  πρόσθετη κρατική χρηματοδότηση θα αυξάνεται  αντίστοιχα
και ο αριθμός των δικαιούχων φοιτητών για τους οποίους τα Πανεπιστήμιο θα
καταβάλει το αντίτιμο του σιτηρεσίου.

6) Σε  περίπτωση  αύξησης  του  αντίτιμου  του  σιτηρεσίου,  τούτο  συνεπάγεται
ανάλογη  αναπροσαρμογή  (ποσοτική,  ποιοτική)  των  παρεχομένων  μερίδων
φαγητού κατόπιν σχετικής συμφωνίας.

7) Οι  κρατήσεις  Δημοσίου  όπως  διαμορφώνονται  κάθε  φορά  βαρύνουν  εξ'
ολοκλήρου την ανάδοχο.  Κάθε μηνιαία  πληρωμή του αναδόχου υπόκειται  σε
παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με το  άρθρου 24 του Ν.2198 /94.
Επίσης, υπάρχει κράτηση ποσοστού 0,10%  σε όλο το ποσό της σύμβασης προ
ΦΠΑ  υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Α.Α.Δ.Σ.),
σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφο 3 του Ν.4013/2011, όπως ισχύει σήμερα.
Τον ανάδοχο βαρύνουν όλες οι κρατήσεις που προβλέπονται από τον νόμο για
ποσά που εισπράττονται για Συσσίτιο (Μ.Τ.Π.Υ. κ.λ.π.).

Άρθρο 4 – Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκτέλεση του
Έργου της παρούσας, ο Ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας, κατέθεσε την υπ’
αριθμό  ............................... εγγυητική  επιστολή  της  Τράπεζας  ……………………………,
ύψους  ………………………………………………………….  (………..  €),  η  οποία  θα
παραμείνει στο Πανεπιστήμιο καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης και
θα αποδοθεί στην ανάδοχο μετά την λήξη της και εφόσον δεν συνέτρεξε περίπτωση
καταπτώσεως της κατά τους όρους της σύμβασης.

Άρθρο 5: Παραλαβή της παροχής των υπηρεσιών 

Η παραλαβή της παροχής των υπηρεσιών θα γίνεται από επιτροπή, τα μέλη της οποίας
προκύπτουν  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  ΠΔ  387/83  και  του  άρθρου  26  του
Ν.4024/2011 και η οποία συγκροτείται από το Δ.Σ. της Φοιτητικής Λέσχης του ΟΠΑ.

Άρθρο 6 – Ειδικοί Όροι
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1. Ο ανάδοχος δηλώνει  ακόμα ότι  έχει  λάβει  ακριβή και  λεπτομερειακή γνώση του
περιεχομένου της  σύμβασης,  ότι  δέχεται  όλα τα παραπάνω και  αναλαμβάνει  την
εκτέλεση  της  συγκεκριμένης  εργασίας  υπό  τους  όρους  που  περιγράφονται  στα
άρθρα  της  σύμβασης.  Ο  ανάδοχος  δηλώνει  και  υπόσχεται  ότι  διαθέτει  όλες  τις
απαραίτητες τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις για την εμπρόθεσμη έναρξη και
άρτια λειτουργία του εστιατορίου σύμφωνα με τους όρους της παρούσα σύμβασης.

2. Ο ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει από κοινού και εξ ολοκλήρου όλες τις
υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  τη  σύμβαση.  Φέρει  δε  εις  ολόκληρον
αλληλεγγύως  και  απεριορίστως  την  ευθύνη  για  την  επίτευξη  του  συμβατικού
σκοπού  μετά  των  παρεπόμενων  αυτού  υποχρεώσεων.  Κατά  τον  αυτό  τρόπο
εγγυάται  την  εκτέλεση  του  υπό  ανάθεση  έργου,  σύμφωνα  με  τους  όρους  της
σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.

3. Ενδεχόμενες σχετικά με τη σύμβαση διαφορές επιλύονται σύμφωνα με τις αρχές της
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας
του Δημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής
λύσης, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών.

4. Ρητώς  συμφωνείται  ότι  η  τυχόν  μη  άσκηση  εκ  μέρους  του  Πανεπιστημίου
δικαιωμάτων του από την παρούσα δεν υποδηλώνει παραίτηση του εξ αυτών, εκτός
αν υπάρξει σχετική έγγραφη συμφωνία. 

5. Η  υπηρεσία  διατηρεί  το  δικαίωμα  μονομερούς  λύσης  της  σύμβασης,  σε
οποιοδήποτε χρόνο κατά τη διάρκεια αυτής, εφόσον δημιουργηθούν προβλήματα
στην υλοποίησή της.

6. Οποιαδήποτε  μεταβολή  στην  ισχύουσα  νομοθεσία  που  διέπει  την  παρούσα
σύμβαση  αφενός  είναι  δεσμευτική  για  τον  ανάδοχο  ο  οποίος  και  οφείλει  να
εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε καμία περίπτωση η
μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για
την Υπηρεσία.

7. Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται
όλους τους παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση
έγκυρη και ισχυρή.

8. Κατά  τα  λοιπά,  τα  συμβαλλόμενα  μέρη  αναφέρονται  στην  υπ’  αριθμό
………………… Διακήρυξη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και την από
………………. προσφορά του αναδόχου μετά των συνημμένων σ’ αυτήν πινάκων
γευμάτων και πρωινού.
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Η  παρούσα  συντάχτηκε  και  υπογράφηκε  σε  τρία  όμοια  πρωτότυπα  και  έλαβε  κάθε
μέρος από ένα, του τρίτου κατατεθησόμενου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
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