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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ταχυδρομική διεύθυνση ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ

Πόλη ΤΡΙΠΟΛΗ

Ταχυδρομικός Κωδικός 22 131

Χώρα1 ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS2 EL65

Τηλέφωνο +30 2710.372107-11-34 & +30 27410.74999

Φαξ +30 2710.372108 & +30 27410.74990

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο vtsokou  @  uop  .  gr, pasproudi@uop.gr

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.uop.gr

Αρμόδιοι υπάλληλοι για παροχή πληροφοριών είναι οι: 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ E-MAIL

1 Ασπρούδη Παρασκευή +30 27410/74999 +30 27410/74990 pasproudi@uop.gr

2 Τσώκου Βασιλική +30 2710/372111 +30 2710/372108 vtsokou@uop.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (N.Π.Δ.Δ) και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση
(Υποτομέας Κεντρικής Κυβέρνησης) σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4270/14 
  
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.3

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Εκπαίδευση.

Στοιχεία Επικοινωνίας 4 
α)    Τα έγγραφα της σύμβασης είναι  διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική

πρόσβαση  στην  διεύθυνση  (URL):  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. και της διαδικτυακής πύλης (www.uop.gr Ανακοινώσεις Προμηθειών)

β)       Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:   www.promitheus.gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 
Χρηματοδότηση της σύμβασης5

1 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 
2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων 

3 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια,
δ)  Περιβάλλον,  ε)  Οικονομικές  και  δημοσιονομικές  υποθέσεις,  στ) Υγεία, ζ)  Στέγαση και  υποδομές κοινής ωφέλειας,  η)
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.

4 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
5 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016
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Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Η δαπάνη για
την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του Τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών
2019 & 2020 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 2631 «Xoρηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων » και
ανέρχεται  στο  συνολικό   ποσό των  789.703,20 €  (άνευ  ΦΠΑ)  ήτοι 979.231,97€  με  Φ.Π.Α.  24% (CPV:
55320000-9 Yπηρεσίες Παροχής Γευμάτων).
Εάν συμπεριληφθεί  δικαίωμα προαίρεσης αυτό ανέρχεται  σε ύψος  207.090,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ) ήτοι
256.791,60 €( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Το  συνολικό  ποσό  (συμπεριλαμβανομένου  των  δικαιωμάτων  προαίρεσης)  ανέρχεται  σε  996.793,20 €
(άνευ ΦΠΑ) ήτοι 1.236.023,57 € με Φ.Π.Α. 24%
Ο συνολικός προϋπολογισμός (κατ εκτίμηση) για χρονικό διάστημα από 01-01-2019 έως και 31-12-2020
κατανέμεται ως ακολούθως:

Για το έτος 2019 (κατ εκτίμηση) : 
Στις  286 ημέρες  (από  1-01-2019  έως  31-12-2019)  με  συνολικό  προϋπολογισμό  που  δεν  μπορεί  να
υπερβαίνει  το  ποσό  των  489.615,98 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  (ήτοι  394.851,60 €  μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) προκειμένου να σιτιστούν 767 φοιτητές ημερησίως (για τη μέγιστη παροχή
767 ημερήσιων σιτηρεσίων). Εμπεριέχονται έως 10 ημέρες ενδεχόμενης παράτασης (από 01-07-2019 έως
και 10-07-2019) σε περίπτωση ενδεχόμενης παράτασης του Ακαδημαϊκού έτους.

Για το έτος 2020 (κατ εκτίμηση) : 
Στις  286 ημέρες  (από  01-01-2020  έως  31-12-2020)  με  συνολικό  προϋπολογισμό  που  δεν  μπορεί  να
υπερβαίνει  το  ποσό  των  489.615,98 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  (ήτοι  394.851,60 €  μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) προκειμένου να σιτιστούν 767 φοιτητές ημερησίως (για τη μέγιστη παροχή
767 ημερήσιων σιτηρεσίων). Εμπεριέχονται έως 10 ημέρες ενδεχόμενης παράτασης (από 01-07-2020 έως
και 10-07-2020) σε περίπτωση ενδεχόμενης παράτασης του Ακαδημαϊκού έτους.

Επισημαίνεται ότι : 
Στα  ανωτέρω  έτη  έχουν  συμπεριληφθεί  έως  δέκα  (10)  ημέρες  ενδεχόμενης  παράτασης  του  κάθε
Ακαδημαϊκού έτους (από 1-07 έως 10-07) με συνολικό προϋπολογισμό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το
ποσό των  17.119,44 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, (ήτοι  13.806,00€ μη συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ)
προκειμένου να σιτιστούν 767 φοιτητές ημερησίως (για τη μέγιστη παροχή 767 ημερήσιων σιτηρεσίων).

Δικαιώματα προαίρεσης : Eνδέχεται να ανατεθούν στον ανάδοχο νέες Υπηρεσίες ύψους έως 207.090,00 €
ευρώ  (άνευ  ΦΠΑ)  ήτοι  256.791,60 €  (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%)  που  θα  συνίστανται  στην
επανάληψη Υπηρεσιών με τις ζητούμενες από τη σύμβαση που θα υπογραφεί στο πλαίσιο του παρόντος
διαγωνισμού. Η άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης εφόσον υπάρξει τοποθετείται χρονικά εντός 1,5
έτους από την υπογραφή της σύμβασης και αφορά 150 ημέρες επιπλέον προκειμένου να σιτιστούν 767
φοιτητές ημερησίως (για τη μέγιστη παροχή 767 ημερήσιων σιτηρεσίων).

Για το οικονομικό  έτος 2019 και  2020 έχει  εκδοθεί  η υπ΄ αριθμ 117535/Β2/11-07-2017 Απόφαση του
Υπουργού  Παιδείας,  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων  με  θέμα:  «Έγκριση  ανάληψης  υποχρέωσης  για  τα
επόμενα  οικονομικά  έτη  (ΚΑΕ  2631)  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου»,  με  ΑΔΑ:  6ΡΕΣ4653ΠΣ-ΖΗΡ
δεδομένου ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα μεριμνήσει για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων
στους προϋπολογισμούς των ετών 2019,2020 χωρίς να γίνεται  υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο  της  σύμβασης  είναι  η  «ΣΙΤΙΣΗ  ΤΩΝ  ΦΟΙΤΗΤΩΝ»  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου  και
υποδιαιρείται σε ΔΥΟ (2) ΟΜΑΔΕΣ όπως αναφέρονται παρακάτω:
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(Α) ΟΜΑΔΑ: ΤΡΙΠΟΛΗ, ΝΑΥΠΛΙΟ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ  

(Β) ΟΜΑΔΑ : ΣΠΑΡΤΗ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV : 55320000-9 Yπηρεσίες Παροχής Γευμάτων).
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα6:

ΟΜΑΔΑ  (Α):  «Σίτιση  για  τις  Πανεπιστημιακές  Μονάδες  Τρίπολης,  Ναυπλίου,  Κορίνθου»,  εκτιμώμενης
αξίας 491.248,80  € πλέον ΦΠΑ ήτοι 609.148,51 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την μέγιστη παροχή
378 ημερήσιων σιτηρεσίων για 722 ημέρες (συμπεριλαμβάνονται και τα δικαιώματα προαίρεσης).

ΟΜΑΔΑ  (Β):  «Σίτιση  για  τις  Πανεπιστημιακές  Μονάδες  Σπάρτης,  Καλαμάτας  »,  εκτιμώμενης  αξίας
505.544,40  € πλέον ΦΠΑ ήτοι  626.875,06  € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  για την μέγιστη παροχή  389
ημερήσιων σιτηρεσίων για 722 ημέρες (συμπεριλαμβάνονται και τα δικαιώματα προαίρεσης).

    ΟΜΑΔΑ (Α) 
Ενδεικτικός Αριθμός

Ημερήσιων Σιτηρεσίων

Πανεπιστημιακή Μονάδα Τρίπολης 178

Πανεπιστημιακή Μονάδα Ναυπλίου 96

Πανεπιστημιακή Μονάδα Κορίνθου 104

ΣΥΝΟΛΟ 378

ΟΜΑΔΑ (Β)
Ενδεικτικός Αριθμός

Ημερήσιων Σιτηρεσίων

Πανεπιστημιακή Μονάδα Σπάρτης 180

Πανεπιστημιακή Μονάδα Καλαμάτας 209

ΣΥΝΟΛΟ 389

6 Πρβλ άρθρο 59  ν.  4412/2016.  Οι  A.A.  μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών
τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Επίσης αναφέρουν τους
βασικούς λόγους  της  απόφασής  τους  να  μην  διαιρέσουν  μία  σύμβαση σε  τμήματα,  στοιχείο  που περιλαμβάνεται  στα
έγγραφα της σύμβασης (Πχ Παράρτημα .. ή άλλο περιγραφικό έγγραφο) ή στην ειδική έκθεση του άρθρου 341 ν. 4412/2016.
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Προσφορές υποβάλλονται για μία ή στο σύνολο των ΟΜΑΔΩΝ και όχι για μέρος τους. 

Επισημαίνεται ότι : Eνδέχεται να ανατεθούν στον ανάδοχο νέες Υπηρεσίες ύψους έως 207.090,00 € (άνευ
ΦΠΑ)  ήτοι  256.791,60 €  (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%)  που  θα  συνίστανται  στην  επανάληψη
Υπηρεσιών με τις ζητούμενες από τη σύμβαση που θα υπογραφεί στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού
και  αντιστοιχούν  σε 150 ημέρες  επιπλέον.  Η  άσκηση  των  δικαιωμάτων  προαίρεσης  εφόσον  υπάρξει
τοποθετείται χρονικά εντός ενάμιση (1,5) έτους από την υπογραφή της σύμβασης.
Η εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  συμπεριλαμβανομένων  των δικαιωμάτων  προαίρεσης  ανέρχεται  σε
996.793,20 €μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ήτοι 1.236.023,57 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(CPV : 55320000-9 Yπηρεσίες Παροχής Γευμάτων),

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 572 ημέρες. Εάν συμπεριληφθούν τα δικαιώματα προαίρεσης αυτά
αντιστοιχούν σε 150 ημέρες επιπλέον .

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι ή σε άλλο περιγραφικό έγγραφο της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί  με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας  από οικονομική  άποψη προσφοράς,
βάσει 7της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής8]

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως9:

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού.

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.  318/1992 (Α΄161) και  λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση»,10

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)11 

7 Άρθρο 86 ν.4412/2016 
8 Η οποία εκτιμάται βάσει  κριτηρίων που συνδέονται  με το αντικείμενο της συγκεκριμένης σύμβασης πρβλ άρθρο 86 ν.

4412/2016
9 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.

10 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων
11 Ειδικά  η  υποχρέωση  δημοσίευσης  προκήρυξης  σε  δύο  ημερήσιες  οικονομικές  εφημερίδες  ευρείας  κυκλοφορίας,  που

προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του
άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο
διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379.
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του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,

του  π.δ  28/2015  (Α'  34)  “Κωδικοποίηση  διατάξεων  για  την  πρόσβαση  σε  δημόσια  έγγραφα  και
στοιχεία”, 

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

τις διατάξεις του Π.Δ. 387/83 (ΦΕΚ τ. Α' 141/7.10.1983) «Λειτουργία, οργάνωση, διοίκηση Φοιτητικών
Λεσχών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα και  παροχή  δωρεάν σίτισης  στους  φοιτητές  αυτών»,
όπως τροποποιήθηκε  με  το  Π.Δ.  494/85  (ΦΕΚ  τ.Α'  176/15.10.1985)  και  το  Π.Δ.  143/90  (ΦΕΚ τ.  Α'
55/10.4.1990), 

της  αριθμ.Φ547452/Β3 (ΦΕΚ 836 τ.Β'/30-5-2007)  ΚΥΑ «Αύξηση του ημερήσιου σιτηρεσίου για τους
προπτυχιακούς φοιτητές - σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», 

της  αριθμ.  Φ5/68535/Β3  (ΦΕΚ  1965  τ.  Β'/18-6-2012)«Καθορισμός  όρων,  προϋποθέσεων  και
διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.», 

του Ν.  2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α'/99)  άρθρο 8  «Ενιαίος  Φορέας Ελέγχου Τροφίμων,  άλλες ρυθμίσεις
θεμάτων αρμοδιότητας  του  ΥΠ.ΑΝ.»,  όπως τροποποιήθηκε  με  την  παρ.  27  του  άρθρου 12  του  Ν.
3310/2005 (ΦΕΚ30/Α'/14-02-2005).

Toυ  N.4485/2017 (Α/114/04-08-2017)  «Οργάνωση και Λειτουργία Ανώτατης Εκπαίδευσης ρυθμίσεις
για την έρευνα και άλλες διατάξεις».

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

Την υπ΄αριθμ. 117535/Β2/11-07-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
με  θέμα:  «Έγκριση  ανάληψης  υποχρέωσης  για  τα  επόμενα  οικονομικά  έτη  (ΚΑΕ  2631)  του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» αφορά το έτος 2019,2020, με ΑΔΑ: 6ΡΕΣ4653ΠΣ-ΖΗΡ 

Την  υπ΄αριθμ.  πρωτ  2121/27-03-2018  Απόφαση  Προέγκρισης  Ανάληψης  Υποχρέωσης  της  Δ-νσης
Οικονομικής Διαχείρισης για τα οικονομικά έτη 2019,2020 με ΑΔΑ: 7XXΡ469Β7Δ-ΗΕΙ.

Την απόφαση έγκρισης του Προϋπολογισμού του Υπουργού Παιδείας οικονομικού έτους 2018 με αρ.
πρωτ228284/Β2/28-12-2017(ΑΔΑ:6ΓΧΝ4653ΠΣ-ΦΟΤ)

Την υπ’ αριθμ 21./27-03-2018 Απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ: ΩΧΩ3469Β7Δ-4ΙΩ) περί έγκρισης διενέργειας
τεύχους ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

Την υπ’ αριθμ 7/24-04-2018 Απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ:ΩΜΔΓ469Β7Δ-Δ6Μ) περί έγκρισης συγκρότησης
Επιτροπών ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13/06/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00
.12

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων  (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr ,  στις 19/06/2018 , ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00.

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης13 

Προκήρυξη14 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις  30/04/2018
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 15

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 16. 

Το  πλήρες  κείμενο  της  παρούσας  Διακήρυξης  καταχωρήθηκε  ακόμη  και  στη  διαδικτυακή  πύλη  του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.17: http  ://  www  .  promitheus  .  gov  .  gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικούς Αύξοντες Αριθμούς: 57074 ,57075. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 18 19 20, σύμφωνα
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : 

 στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΝΕΑ» στη Τρίπολη

 στην εφημερίδα «ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ» στην Σπάρτη 

 στην εφημερίδα «ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΗΜΕΡΑ» στην Κόρινθο 

 στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» στην Καλαμάτα 

 στην εφημερίδα «ΑΡΓΟΛΙΔΑ» στην Αργολίδα 

Η  προκήρυξη  (περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης)  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση  16  της
παραγράφου  4  του  άρθρου  2  του  Ν.  3861/2010,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) 

12 Κατά τον  καθορισμό  των προθεσμιών  παραλαβής  των προσφορών οι  Α.Α.  λαμβάνουν  υπόψη  την  πολυπλοκότητα  της
σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου
121 του ίδιου νόμου

13 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων
14 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του

Προσαρτήματος  Α΄  υπό  τη  μορφή  τυποποιημένου  εντύπου  (έντυπο  2  Παραρτήματος  ΙΙ  :  Προκήρυξη  Σύμβασης  του
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1) 

15 Άρθρο  66  Ν.  4412/2016.  Η  παρούσα  διακήρυξη  και  οι  προκηρύξεις  δεν  δημοσιεύονται  πριν  από  την  ημερομηνία
δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση
εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης 

16 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654.
17 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016
18 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο

άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1
περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016  

19 Η  υποχρέωση  δημοσίευσης  της  προκήρυξης  σε  μία  τοπική  εφημερίδα,  που  προβλέπεται  στο  άρθρο  4  του  ΠΔ
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει  να υφίσταται μέχρι  και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016

20 Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020,
οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016
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Η Διακήρυξη  καταχωρήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στην  ιστοσελίδα  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  στη  διεύθυνση
(URL): διεύθυνση (www.uop.gr στη διαδρομή: Ανακοινώσεις & Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί Προμηθειών.

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η  δαπάνη  των  δημοσιεύσεων  στον  περιφερειακό  και  στον  τοπικό  Ελληνικό  Τύπο  βαρύνει,  τους
διαγωνιζόμενους  που  ανακηρύσσονται  ανάδοχοι.  Στην  περίπτωση  άγονου  διαγωνισμού  ή  άγονου
αποτελέσματος σε Ομάδα/Πανεπιστημιακή Μονάδα τα έξοδα θα βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις
υποχρεώσεις  τους που απορρέουν από τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και
εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές
συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες
απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α  του  ν.  4412/2016.  Η  τήρηση  των  εν  λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται  από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους21 

β)  δεν  θα  ενεργήσουν  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  καθ΄όλη  τη  διάρκεια  της  διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ)  λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για  να διαφυλάξουν την  εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

21 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης22  είναι τα ακόλουθα:

1. η με αρ. 2787/30-04-2018 Προκήρυξη της Σύμβασης,  όπως αυτή έχει δημοσιευτεί  στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2. η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 
3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  –  ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΦΥΣΙΚΟΥ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΤΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ
6.  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  
10. οι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  που  τυχόν  παρέχονται  στο  πλαίσιο  της  διαδικασίας,  ιδίως

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά
11. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της23 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες  οι  ανταλλαγές  πληροφοριών,  ιδίως  η  ηλεκτρονική  υποβολή,  εκτελούνται  με  τη  χρήση  της
πλατφόρμας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ),   η  οποία  είναι
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr τ24.

Τα  πλήρη  έγγραφα  του  διαγωνισμού  διατίθενται  επίσης  από  την  ιστοσελίδα  του  Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου (www.uop.gr Ανακοινώσεις & Προκηρύξεις /Διαγωνισμοί Προμηθειών). 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο και μέχρι δέκα (10)
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό

22 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού,
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές

23 Επισημαίνεται  ότι,  μετά την κατάργηση του άρθρου 2 παρ.  2 περ.  ιθ  του π.δ/  τος  118/2007,  το σχέδιο της  σύμβασης
αποτελεί  προαιρετικό  έγγραφο  που  δύναται  να  επισυνάπτεται  στην  παρούσα διακήρυξη,  στο  πλαίσιο  της  διακριτικής
ευχέρειας της Α.Α. 

24 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και
την  επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται
ειδικά  εργαλεία,  συσκευές  ή  μορφότυποι  περιγράφονται  στο  σημείο  αυτό  ταυτόχρονα  με  τον  τρόπο  πρόσβασης  των
ενδιαφερομένων.
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τόπο  του  διαγωνισμού  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr ,  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  το
αργότερο έξι (6) ημέρες   πριν από την ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφορών.

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους
στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης)  και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο  των  ερωτημάτων  είναι  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένο25.  Αιτήματα  παροχής  διευκρινήσεων  που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών26.

Σημειώνεται  ότι  συμπληρωματικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τα  τεύχη  του  διαγωνισμού,  καθώς  και  οι
γραπτές  διευκρινίσεις  της  Αναθέτουσας  Αρχής  επί  ερωτημάτων  των  ενδιαφερομένων  σχετικά  με  τα
έγγραφα  και  τη  διαδικασία  του  διαγωνισμού  θα  αναρτώνται  ταυτόχρονα  και  συγκεντρωτικά  και  σε
ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής(www.uop.gr/Ανακοινώσεις)

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα (ΑΡΘΡΟ 92 παρ.4 του Ν.4412/2016)

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι  προσφορές και  τα  περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188)27.

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις  της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 28. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις  της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.29 

25 Πρβλ την με αρ.  56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14)

26 Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016 
27 Επιτρέπεται  η κατάθεση οιουδήποτε  δημόσιου  εγγράφου και  δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη

μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων.

28 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016
29      Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171). 
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Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  -εταιρικά  ή  μη-  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε  μορφής  επικοινωνία  με  την  αναθέτουσα  αρχή,  καθώς  και  μεταξύ  αυτής  και  του  αναδόχου,  θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα30.

2.1.5 Εγγυήσεις31

Οι  εγγυητικές  επιστολές  συμμετοχής  και  καλής  εκτέλεσης  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  που
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και  Δανείων,  τα  τοκομερίδια  ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η
εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’  επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 

δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται
η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών32,

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,

 ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή
μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται
και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης.

Υποδείγματα εγγυητικών υπάρχουν στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 
1. Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή  νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

30 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
31 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016 
32 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
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β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ)  τρίτες  χώρες  που έχουν  υπογράψει  και  κυρώσει  τη ΣΔΣ,  στο βαθμό  που η  υπό ανάθεση  δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων
συμβάσεων.33

2. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή34 για την υποβολή προσφοράς35. Η Αναθέτουσα
Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει την Ένωση προσώπων/κοινοπραξία, η οποία θα ανακηρυχθεί
ως Ανάδοχος, να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής
μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι στην προσφορά
απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της  συμμετοχής  του  κάθε  μέλους  της
ένωσης. Οποιαδήποτε μεταβολή στη σύνθεση και τα ποσοστά συμμετοχής της ένωσης ή της κοινοπραξίας
τελεί υπό την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής 

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι  της  αναθέτουσας  αρχής  αλληλέγγυα  και  εις  ολόκληρο  όπως  ορίζεται  στην  παράγραφο  4  του
άρθρου 19 του ν. 4412/2016.36 

• Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από
κάθε  συμμετέχοντα  στην  ένωση,  είτε  από  εκπρόσωπο  τους  εξουσιοδοτημένο  με  συμβολαιογραφική
πράξη.

•  Σε  περίπτωση  που  εξαιτίας  αδυναμίας  για  οποιονδήποτε  λόγο  ή  ανωτέρας  βίας  κάποιο  μέλος  της
ένωσης  δε  μπορεί  να  ανταποκριθεί  στις  υποχρεώσεις  της  ένωσης  κατά  το  χρόνο  αξιολόγησης  των
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την
ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα
μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με τους ίδιους όρους και την ίδια τιμή. Σε
κάθε περίπτωση, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται
με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) ημερών. Αντικατάσταση
που διενεργείται χωρίς την παραπάνω προϋπόθεση συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος από
την συνέχεια του διαγωνισμού ή την έκπτωσή του σε περίπτωση που του έχουν ανατεθεί οι υπηρεσίες. 

Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτόνομα ή με άλλα φυσικά πρόσωπα στο διαγωνισμό, δεν
μπορεί επί ποινή αποκλεισμού να μετέχει σε περισσότερες από μία προσφορές.

4.  Όλοι  οι  συμμετέχοντες  πρέπει  να  ασχολούνται  και  δραστηριοποιούνται  συστηματικά  και
αποδεδειγμένα με το αντικείμενο του προκηρυσσόμενου διαγωνισμού, δηλαδή υπηρεσίες μαζικής σίτισης
σε μεγάλο αριθμό σιτιζομένων ημερησίως κατά τη διάρκεια των τριών (3) τουλάχιστον προηγούμενων
ετών συνεχώς με τη σημερινή μορφή της επιχείρησης.

5. Οι οικονομικοί φορείς που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό δεν μπορούν να υποβάλλουν προσφορά
για μέρος της Ομάδας της υπηρεσίας σίτισης. Προσφορά για μέρος Ομάδας της υπηρεσίας της σίτισης θα
απορριφθεί ως απαράδεκτη. Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετέχουν στον διαγωνισμό για μια ή για το
σύνολο του των ΟΜΑΔΩΝ.

33 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος  I της  ΣΔΣ,  καθώς  και  τις  λοιπές  διεθνείς  συμφωνίες  από  τις  οποίες  δεσμεύεται  η  Ένωση,  οι  A.A.
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς της Ένωσης

34 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
35 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)

36 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
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Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  απαιτείται  να διαθέτουν  ψηφιακή  υπογραφή,
χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό
σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

Οι  ενδιαφερόμενοι  αιτούνται  μέσω  του  συστήματος  την  εγγραφή  τους  σε  αυτό  παρέχοντας  τις
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

1. Όσοι από τους χρήστες διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με
τη  χρήση  των  διαπιστευτηρίων  (όνομα  χρήστη  και  κωδικό  πρόσβασης)  που  αυτοί  κατέχουν  από  το
σύστημα taxis net της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. 

2. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και
Στοιχείων της Δ/νσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών. 

3. Οι οικονομικοί φορείς-χρήστες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν διαθέτουν ελληνικό
Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου  (Α.Φ.Μ.)  αιτούνται  την  εγγραφή  τους  συμπληρώνοντας  τον  VAT
Registration Number (αριθμό ταυτότητας Φ.Π.Α.) και ταυτοποιούνται με τη χρήση των διαπιστευτηρίων
που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, η εγγραφή εγκρίνεται από το
Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης
Κρατικών Προμηθειών.

4. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη
Γενική Γραμματεία Εμπορίου αποστέλλοντας:

Α)  υπεύθυνη  δήλωση ψηφιακά  υπογεγραμμένη  με  επίσημη  μετάφραση  στην  ελληνική  ή  Ένορκη
βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, σύμφωνα με την
αριθ.Π1/2390/16-102013 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 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 αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία
(Τμήμα Προμηθειών του ΠΑΠΕΛ).

5.Το  αίτημα   εγγραφής  υποβάλλεται  από  όλους  τους  υποψήφιους  χρήστες  ηλεκτρονικά  μέσω  του
Συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τη χρήση ψηφιακής υπογραφής χορηγούμενης από
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. 

6. 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

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής37

2.2.2.1.  Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους  συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),   εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής38,  που
ανέρχεται στο ύψος 2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ.

Στην  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  για  όλες  τις  ΟΜΑΔΕΣ  ανέρχεται  στο  ποσό  των  19.935,87€
(ολογράφως). 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς για μια ΟΜΑΔΑ το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ανέρχεται στο
2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, της προσφερόμενης Ομάδας σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα:

ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ 9.824,98 €

Β ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΣΠΑΡΤΗ 10.110,89 €

37 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016
38 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72
παρ. 1α ν. 4412/2016)
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος  της  προσφοράς  του  άρθρου  2.4.5  της  παρούσας,  ήτοι  μέχρι  22/07/2019,  άλλως  η  προσφορά
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της  εγγύησης  καλής
εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την περ. 4 του άρθρου 107 του Ν. 4497/17 (Α′
171). 

Συγκεκριμένα:

α)  μετά  την  άπρακτη  πάροδο  της  προθεσμίας  άσκησης  προσφυγής  ή  την  έκδοση  απόφασης  επί
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης,

β) μετά την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’
αυτών,

γ) μετά την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο

δ)  για  τα  προηγούμενα  στάδια  της  κατακύρωσης  η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στους
συμμετέχοντες  στην  περίπτωση  απόρριψης  της  προσφοράς  τους  και  εφόσον  δεν  έχει  ασκηθεί
ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς
προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή
αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως

2.2.2.3.  Η  εγγύηση  συμμετοχής  καταπίπτει,  αν  ο  προσφέρων  αποσύρει  την  προσφορά  του  κατά  τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.8, δεν προσκομίσει  εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

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

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού39 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός  φορέας,  εφόσον  συντρέχει  στο  πρόσωπό  του  (εάν  πρόκειται  για  μεμονωμένο  φυσικό  ή
νομικό  πρόσωπο)  ή σε  ένα από τα μέλη του (εάν  πρόκειται  για  ένωση οικονομικών φορέων)  ένας  ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.   Όταν  υπάρχει  σε  βάρος  του  αμετάκλητη40 καταδικαστική  απόφαση  για  έναν  από  τους
ακόλουθους λόγους: 

39 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017.
40  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017. 

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι: 
α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική    απόφαση” νοείται, δεδομένης της
ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις, 
β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του
ΤΕΥΔ και  ειδικότερα,  αντί  της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”,  δεδομένης της ως άνω νομοθετικής
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις.
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α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση, όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

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

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

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

ε)  νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,  όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της  26ης  Οκτωβρίου  2005,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του  χρηματοπιστωτικού
συστήματος  για τη νομιμοποίηση  εσόδων από παράνομες  δραστηριότητες  και  τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ  L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),

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

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών  εταιρειών,  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  κατ’
ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  κατ’
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στις  περιπτώσεις  Συνεταιρισμών,  η  υποχρέωση  του  προηγούμενου  εδαφίου  αφορά  στα  μέλη  του
Διοικητικού Συμβουλίου41.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

Εάν  στις  ως  άνω  περιπτώσεις  η,(α)  έως  (στ)  η  κατά  τα  ανωτέρω,  περίοδος  αποκλεισμού  δεν  έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, στις περιπτώσεις ποινικής καταδίκης, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5)
έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 42

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

41 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017.

42 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. 
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α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία 

ή/και 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν  τις  εισφορές  κοινωνικής  ασφάλισης  καλύπτουν  τόσο  την  κύρια  όσο  και  την  επικουρική
ασφάλιση.

Δεν  αποκλείεται  ο  προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά  περίπτωση,  των  δεδουλευμένων  τόκων  ή  των  προστίμων  είτε  υπαγόμενος  σε  δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους43. 

ή/και

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει  ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης
της  προθεσμίας  υποβολής  προσφοράς:  αα)  τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις  της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τρεις  (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 44

2.2.3.3   Αποκλείεται45 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016
(περιβαλλοντικών, κοινων., εργασιακών υποχρεώσεων) & μπορεί να το αποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή με
κατάλληλα μέσα46, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική  διαχείριση  από  εκκαθαριστή  ή  από  το  δικαστήριο  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε
οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  προκύπτουσα από παρόμοια  διαδικασία,  προβλεπόμενη σε  εθνικές
διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται
σε  μία  εκ  των  καταστάσεων  που  αναφέρονται  στην  περίπτωση  αυτή,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι
αποδεικνύει  ότι  ο  εν λόγω φορέας  είναι  σε θέση να εκτελέσει  τη σύμβαση,  λαμβάνοντας  υπόψη τις
ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας47, 
43 Πρβλ.  άρθρο  73  παρ.  2  τελευταίο  εδάφιο  του  ν.  4412/2016.  Σχετική  δήλωση  του  προσφέροντος  οικονομικού  φορέα

περιλαμβάνεται  στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων)  ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 

44       Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
45 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.

Κατά  συνέπεια,  η Α.Α.  δύναται  να  επιλέξει  έναν,  περισσότερους,  όλους  ή  ενδεχομένως  και  κανέναν  από τους  λόγους
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής,
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ.
4).  Επισημαίνεται,  επίσης,  ότι  η επιλογή από την Α.Α.  λόγου/ων αποκλεισμού της παρ.  4 διαμορφώνει  αντιστοίχως τις
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.

46 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017.

47 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
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(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε)  εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του ανταγωνισμού  από την  πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ)  εάν  έχει  επιδείξει  σοβαρή  ή  επαναλαμβανόμενη  πλημμέλεια  κατά  την  εκτέλεση  ουσιώδους
απαίτησης  στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ)  εάν  έχει  κριθεί  ένοχος  σοβαρών  ψευδών  δηλώσεων  κατά  την  παροχή  των  πληροφοριών  που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που
ενδέχεται  να επηρεάσουν ουσιωδώς τις  αποφάσεις  που αφορούν τον αποκλεισμό,  την επιλογή ή την
ανάθεση, 

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 48

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια  της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις 

2.2.3.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)49 και 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς
φορείς  αξιολογούνται  σε  συνάρτηση  με  τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις,  με  τελεσίδικη  απόφαση,  σε  εθνικό  επίπεδο,  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασίες  σύναψης
σύμβασης  ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί  να κάνει  χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 50.

48 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017. 
49        Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017.
50 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.  
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2.2.3.6. Η  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας51 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας ,
ήτοι υπηρεσίες μαζικής εστίασης.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα
που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο
Παράρτημα  XI  του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016.  Στην  περίπτωση  οικονομικών  φορέων
εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που
προσχωρήσει στη ΣΔΣ,  ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό  ή  Βιομηχανικό  Επιμελητήριο ορίζοντας  ρητά  την  επωνυμία  και  το  αντικείμενο  των
δραστηριοτήτων που ασκούν. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια52 
Όσον αφορά την  οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης οι οικονομικοί φορείς:
Απαιτείται  να διαθέτουν  ειδικό κύκλο εργασιών για  τις  τρεις  (3)  τελευταίες  οικονομικές  χρήσεις,  στο
αντικείμενο  της παρούσας Διακήρυξης-Σύμβασης,  (2016,2015,2014)  αθροιστικά ίσο ή μεγαλύτερο του
50% του συνολικού προϋπολογισμού της Ομάδας/ων, (άνευ φπα) , για την/τις οποία/ες συμμετέχει/ουν
στο  διαγωνισμό,  συναρτήσει  της  ημερομηνίας  δημιουργίας  του  οικονομικού  φορέα  ή  έναρξης  των
δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών (άρθρο 75
παρ.3 Ν.4412/2016). Συγκεκριμένα, σε περίπτωση όπου ο οικονομικός φορέας έχει λιγότερο από τρία έτη
λειτουργίας ή διαθέτει τις ζητούμενες από τη διακήρυξη υπηρεσίες για χρονικό διάστημα μικρότερο των
τριών ετών, εφόσον προσκομίσει κατάλογο παραδόσεων μόνο για το αντίστοιχο διάστημα που λειτουργεί,
δεν αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία.

51 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016
52 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται

στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για
τις  συμβάσεις  κάτω  των  ορίων),  σύμφωνα  με  το  άρθρο  2.2.9.1,  καθώς  και  τα  μέσα  απόδειξης  του  άρθρου  2.2.9.2.
Επισημαίνεται,  περαιτέρω,  ότι  μπορούν  (χωρίς  αυτό  να  είναι  υποχρεωτικό)  να  διαμορφώσουν  το  παρόν  άρθρο  είτε
απαιτώντας,  ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν,  ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και  χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα
οποία  πρέπει  να  καλύπτουν  οι  προσφέροντες  οικονομικοί  φορείς  με  αναφορά  σε  συγκεκριμένα  μεγέθη  (π.χ.  κύκλος
εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές.
Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα''  (ΑΔΑ
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα.
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα53 
 Όσον αφορά στην  τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης

σύμβασης,  οι  οικονομικοί  φορείς  θα  πρέπει  να  διαθέτουν  (αθροιστικά  σε  περίπτωση
ενώσεως/κοινοπραξίας)  ικανοποιητική τεχνογνωσία,  επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία,  σε
έργα αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με το υπό ανάθεση έργο. Θα πρέπει να διαθέτει
τον  κατάλληλο  υλικοτεχνικό  εξοπλισμό,  αποδεδειγμένη  επαγγελματική  ενασχόληση,
εξειδικευμένες γνώσεις και τεκμηριωμένη εμπειρία σχετική με το αντικείμενο του έργου, όπως
αυτό εξειδικεύεται στην παρούσα Διακήρυξη, ώστε να ανταπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του
υπό ανάθεση έργου. Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει να δηλώνει τα χαρακτηριστικά,
τη  δραστηριότητα,  την  τεχνική  υποδομή (πχ  εξοπλισμό,  μηχανήματα,  εγκαταστάσεις),  το
απασχολούμενο  προσωπικό  κατά  ειδικότητα  και  τη  δυνατότητα  εκτέλεσης  του  ζητούμενου
έργου. 

Πιο συγκεκριμένα, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού:

α) να έχουν εκτελέσει κατά τα προηγούμενα 3 έτη (2016,2015,2014) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που
αφορούν  το  συγκεκριμένο  αντικείμενο  (συμβάσεις  μαζικής  εστίασης)  αθροιστικά, ύψους  ίσου  ή
μεγαλύτερο του 50% του συνολικού προϋπολογισμού της Ομάδας/ων (άνευ ΦΠΑ), για την/τις οποία/ες
συμμετέχει/ουν στο διαγωνισμό, oι οποίες θα αποδεικνύονται με βεβαίωση συνεργασίας ή πρωτόκολλο
παραλαβής/καλής  εκτέλεσης  που  συντάσσεται  από  αρμόδια  Αρχή.  Εάν  ο  πελάτης  είναι  ιδιώτης  ως
στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται συστατική επιστολή για την επιτυχή και ικανοποιητική εκπλήρωση των
συμβατικών υποχρεώσεων και όχι η σχετική σύμβαση Ανάθεσης.

β)  να διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό (μάγειρες, τραπεζοκόμοι, καθαριστές, υπεύθυνους
για τον έλεγχο της ποιότητας κ.λπ.), το οποίο πρέπει να έχει τουλάχιστον  ένα (1) έτος αποδεδειγμένη
εμπειρία στην ειδικότητα με την οποία θα συμμετέχει στην υλοποίηση της σύμβασης και οι οποίοι θα
απασχοληθούν  έμμεσα  ή  άμεσα  για  τη  λειτουργία  του  φοιτητικού  εστιατορίου  του  Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου.  Το  προσωπικό  που  θα  απασχοληθεί  στο  φοιτητικό  εστιατόριο  του  Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου πρέπει να έχει πιστοποιητικά υγείας από αρμόδια υγιειονομική Αρχή. 

γ) να διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) αυτοκίνητα για μεταφορά προϊόντων ζωικής προέλευσης με ψυγείο.

δ)  Ο  υποψήφιος  οικονομικός  φορέας  οφείλει  να  διαθέτει  πιστοποιητικά  εφαρμογής  συστημάτων
ελέγχου ποιότητας, ασφαλείας και υγιεινής (όπως περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο 2.2.7). 

53 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα
από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις
από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί  κατά το παρελθόν.  Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί  ότι ένας οικονομικός φορέας δεν
διαθέτει  τις  απαιτούμενες  επαγγελματικές  ικανότητες  εάν  διαπιστώσει  ότι  αυτός  έχει  συγκρουόμενα  συμφέροντα  που
ενδέχεται  να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύμβασης παροχής
υπηρεσιών η επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την
εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και
της αξιοπιστίας τους. 

Οι  Α.Α.  μπορούν  να  επιλέξουν  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  κριτήρια  που  αναφέρονται  στο  παρόν  άρθρο  και  να
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των
ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  Επισημαίνεται,  περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά
σε  συγκεκριμένα  μεγέθη  (π.χ.  τουλάχιστον  .........  συναφείς  παραδόσεις/  υπηρεσίες  τα  3  τελευταία  έτη)  κατά  τρόπο
αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς
φορείς  να  δηλώσουν  τις  ζητούμενες  πληροφορίες  αναφέροντας  τη  μεθοδολογία  με  την  οποία  θα  αξιολογήσουν  τις
πληροφορίες  αυτές.  Πρβλ.  και  την  Κατευθυντήρια  Οδηγία 13  της  Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  ''Κριτήρια  ποιοτικής  επιλογής  δημοσίων
συμβάσεων  και  έλεγχος  καταλληλότητας:  ειδικά  η  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  και  η  τεχνική  και
επαγγελματική  ικανότητα''  (ΑΔΑ  ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)   και  ειδικότερα  την  Ενότητα  IV  παρ.  1,  όπου  παρατίθενται  σχετικά
παραδείγματα.
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ε) Να  διαθέτουν  Άδεια  λειτουργίας  της  επιχείρησης  μονάδας  μαγειρεμένων  φαγητών catering από
αρμόδια Υπηρεσία και να διαθέτουν άδεια λειτουργίας εγκατάστασης παραγωγής προϊόντων με βάση το
κρέας με κωδικό αριθμό έγκρισης από τον ΕΦΕΤ (IMP).

στ) Αντίγραφο βιβλίου Αστυκτηνιατρικής Επιθεώρησης ή Αποτελέσματα Υγειονομικού ελέγχου (έκθεση
υγειονομικού ελέγχου) από αρμόδια Αρχή.

Όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις που αναφέρονται στις περιπτώσεις Α, Β και Γ, αποτελούν τις ελάχιστες
προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, τις οποίες πρέπει να πληρούν οι συμμετέχοντες και να τις
δηλώσουν σχετικά στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης/Προμήθειας ΕΕΕΣ/ΕΕΕΠ (ESPD) έντυπο. Οι
συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα αποδείξουν ότι πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αποδέχτηκαν
με  δικαιολογητικά  που  θα  καταθέσουν  είτε  στον  ανάλογο  φάκελο  του  διαγωνισμού  (υποφάκελο
δικαιολογητικά  συμμετοχής  –  τεχνική  προσφορά),  είτε  στον  υποφάκελο  με  τα  δικαιολογητικά
κατακύρωσης του υποψήφιου αναδόχου.

2.2.7  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, περιβαλλοντικής διαχείρισης,
καθώς και διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Πιο συγκεκριμένα, οι οικονομικοί φορείς
οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι πιστοποιημένοι και να διαθέτουν τη σχετική πιστοποίηση σε
ισχύ κατά το χρόνο διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα:

    ISO 22000 (ΗACCP) :2005 ή ισοδύναμό του για την «Ασφάλεια Τροφίμων» 

    ISO 9001: 2008 ή ισοδύναμό του για την «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας-Απαιτήσεις» 

    ISO 18001 : 2007 ή ισοδύναμό του για την «Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία»

Τα  πιστοποιητικά  θα  πρέπει  να  έχουν  εκδοθεί  από  διαπιστευμένους  φορείς  πιστοποίησης,
διαπιστευμένους  προς  τούτο  από  το  Εθνικό  Σύστημα  Διαπίστευσης  Α.Ε.  (Ε.ΣΥ.Δ.)  ή  από  φορέα
διαπίστευσης  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Συνεργασίας  για  τη  Διαπίστευση  (European  Cooperation  for
Accreditation- EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.LA.) αυτής
( να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού).

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  τα  κριτήρια  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής
επάρκειας  (της  παραγράφου  2.2.5)  και  τα  σχετικά  με  την  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  (της
παραγράφου  2.2.6),  να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  ασχέτως  της  νομικής  φύσης  των
δεσμών τους με αυτούς54.

Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την
προσκόμιση  της  σχετικής  δέσμευσης  των φορέων  στην  ικανότητα  των  οποίων στηρίζονται.(άρθρο  78
παρ.1 του Ν.4412/2016).

Όταν  οι  οικονομικοί  φορείς  στηρίζονται  στις  ικανότητες άλλων φορέων όσον  αφορά τα κριτήρια  που
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της
σύμβασης 55.

Υπό  τους ίδιους όρους οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων μπορούν να στηρίζονται  στις  ικανότητες  των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων (τελευταίο εδάφιο παρ.1 του Ν.4412/2016). 56

Σε περίπτωση υποβολής  προσφοράς  από ένωση οικονομικών φορέων,  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο  Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της Ένωσης.

54 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης  

55 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.  
56 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.  
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2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4,
2.2.5,  2.2.6  και  2.2.7  της  παρούσας,  προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους,  ως
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό
Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ),  σύμφωνα  με  το  επισυναπτόμενο  στην  παρούσα  Παράρτημα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  III –  ΕΕΕΣ,  το  οποίο  αποτελεί  ενημερωμένη  υπεύθυνη  δήλωση,  με  τις  συνέπειες  του  ν.
1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του
Παραρτήματος ΙΙΙ. Πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ για κάθε Πανεπιστημιακή ΟΜΑΔΑ. (Ν.4497 ΦΕΚ
171/τεύχος Α΄/13-11-2017 Τροποποίηση Ν.4412/2016). 

Σε  όλες  τις  περιπτώσεις,  όπου  περισσότερα  από  ένα  φυσικά  πρόσωπα  είναι  μέλη  του  διοικητικού,
διευθυντικού ή  εποπτικού οργάνου  ενός  οικονομικού  φορέα ή  έχουν  εξουσία  εκπροσώπησης,  λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα57 ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι  μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.58 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής  του κατά το χρόνο υποβολής  της προσφοράς  ή  το
αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα59

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201660.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων,  σύμφωνα  με  την  παράγραφό  2.2.8.  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού  της παραγράφου  2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)61.

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον  ο  τελευταίος  δεν  πληροί  το  σχετικό  κριτήριο  επιλογής  ή  για  τον  οποίο  συντρέχουν  λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.462.

57 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017
58 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί      να

υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία
δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.

59 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται  στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας  

60 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
61 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
62 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016
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Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης,  η  οποία διατίθεται  δωρεάν,  όπως εθνικό  μητρώο συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν63.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά64:

α) για  την  παράγραφο  2.2.3.1  απόσπασμα  του  σχετικού  μητρώου,  όπως  του  ποινικού  μητρώου ή,
ελλείψει  αυτού,  ισοδύναμο  έγγραφο  που  εκδίδεται  από  αρμόδια  δικαστική  ή  διοικητική  αρχή  του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.265 και 2.2.3.466 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή
της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

63 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
64 Σχετικά  με  την  κατάργηση  της  υποχρέωσης  υποβολής  πρωτοτύπων  ή  επικυρωμένων  αντιγράφων  εγγράφων  σε

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  ή  των ακριβών  αντιγράφων  των  δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014.  Σημειωτέον ότι  η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει  τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ.  πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται  και  εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με  συγκεκριμένη  επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.) 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  και  πρωτότυπα  ή  νομίμως  επικυρωμένα  αντίγραφα  των  δικαιολογητικών  εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.  

65 Λαμβανομένου  υπόψη  του  σύντομου,  σε  πολλές  περιπτώσεις,  χρόνου  ισχύος  των  πιστοποιητικών  φορολογικής  και
ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν
εγκαίρως πιστοποιητικά,  τα οποία  να  καλύπτουν  και  τον  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς,  σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα
εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο,
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος.

66 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
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Ο προσωρινός ανάδοχος έχει επίσης την υποχρέωση να προσκομίσει  υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με
τους  οργανισμούς  κοινωνικής  ασφάλισης  (στην  περίπτωση  που  ο  προσωρινός  ανάδοχος  έχει  την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς  κύριας και επικουρικής ασφάλισης)  στου οποίου
οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο  πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.  Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν.  Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί
μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων67

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις  παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.2  και  στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ) Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.3.2γ  της  παρούσας,  πιστοποιητικό από  τη  Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

δ)  για την παράγραφο 2.2.3.9.  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.  2. Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4.  (απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι  οικονομικοί  φορείς που είναι  εγκατεστημένοι  σε
κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.68

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Β.3. Για  την  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  της  παραγράφου  2.2.5  οι
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

α)  οικονομικές  καταστάσεις  ή  αποσπάσματα  οικονομικών  καταστάσεων,  στην  περίπτωση  που  η
δημοσίευση  των  οικονομικών  καταστάσεων  απαιτείται  από  τη  νομοθεσία  της  χώρας  όπου  είναι

67  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
68 Πρβλ.  Παράρτημα  XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται  ότι  η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά

περίπτωση,  για  τους  εγκατεστημένους  στην  Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς  βεβαίωση  εγγραφής  σε  ένα  από  τα  σχετικά
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .
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εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας  ή  ισοζυγίων  -από  το  όποιο/α  θα  αποδεικνύεται,  με  ειδική
επισήμανση,  η  συνάφεια  με  το  αντικείμενο  της  παρούσας  διακήρυξης  -  των  τριών  (3)  τελευταίων
κλεισμένων  διαχειριστικών  χρήσεων  (2014,2015,2016).  Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  δεν  έχει
δημοσιευθεί ο ισολογισμός του προηγούμενου έτους, τότε προσκομίζεται ο ισολογισμός των τριών (3)
προηγούμενων ετών αυτού.  Σε  περίπτωση που πρόκειται  για  φυσικό  πρόσωπο,  αντίστοιχες  Δηλώσεις
Φόρου Εισοδήματος και Εκκαθαριστικά σημειώματα. Σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο
που δεν τηρεί ισολογισμούς, αντίστοιχα τα αντίγραφα Ε3 και Ε5 από όπου προκύπτει ο κύκλος εργασιών
του Οικονομικού Φορέα. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας, ο οικονομικός
φορέας θα υποβάλει ανάλογα τα ανωτέρω δικαιολογητικά για όσο χρόνο λειτουργεί.

β)  υπεύθυνη  δήλωση  του  Ν.  1599/1986  με  την  οποία  θα  βεβαιώνεται  -  με  αναγραφή  ανά  έτος  το
συνολικό  ύψος  του  ετήσιου  ειδικού  κύκλου  εργασιών  στον  τομέα  δραστηριοτήτων  που  αποτελεί  το
αντικείμενο  της  σύμβασης,  κατά  τις  τρεις  (3)  τελευταίες  κλεισμένες  διαχειριστικές  χρήσεις,
(2014,2015,2016) συνοδευόμενη με φωτοαντίγραφα των αντίστοιχων Φορολογικών Δηλώσεων (Ε3), - ότι
διαθέτει αθροιστικά ίσο ή μεγαλύτερο του 50% του συνολικού προϋπολογισμού(άνευ ΦΠΑ) της ΟΜΑΔΑΣ
που συμμετέχει. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί για χρόνο μικρότερο της τριετίας ο οικονομικός φορέας θα
καταθέσει  στοιχεία  σχετικά  με  τον  κύκλο  εργασιών  της  επιχείρησης,  που  αφορά  στις  παρεχόμενες
υπηρεσίες του διαγωνισμού συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή έναρξης
των δραστηριοτήτων του, εφόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες για τον εν λόγω κύκλο εργασιών

Εάν  ο  οικονομικός  φορέας,  για  βάσιμο  λόγο,  δεν  είναι  σε  θέση  να  προσκομίσει  τα  ανωτέρω
δικαιολογητικά,  μπορεί  να  αποδεικνύει  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  του  επάρκεια  με
οποιοδήποτε άλλο  κατάλληλο έγγραφο και  είναι  στη διακριτική  ευχέρεια  της  Αναθέτουσας  Αρχής να
κρίνει αν τα υποβαλλόμενα στοιχεία αποδεικνύουν την επάρκειά του.

Β.4.  Για  την  απόδειξη  της  τεχνικής  ικανότητας της  παραγράφου  2.2.6  οι  οικονομικοί  φορείς
προσκομίζουν:

 α) Πίνακα με τις σημαντικότερες συμβάσεις - κατάλογο συμβάσεων (με αναφορά του αντίστοιχου ποσού,
της ημερομηνίας έναρξης και λήξης και του παραλήπτη) από τον οποίο να προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια
της τελευταίας τριετίας (ήτοι για τα έτη 2014, 2015, 2016) έχουν εκτελέσει συμβάσεις που να αφορούν τη
μαζική εστίαση σύμφωνα με το παρακάτω  Υπόδειγμα.  Απαραίτητη είναι η επαρκής τεκμηρίωση ότι οι
συμβάσεις υπηρεσιών μαζικής σίτισης που επικαλείται ο συμμετέχων έχουν περατωθεί σωστά ή είναι σε
εξέλιξη με την προσκόμιση βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης ή συστατικών επιστολών χορηγούμενες από
αρμόδια  όργανα.  Παροχές  υπηρεσιών  που  δεν  θα  συνοδεύονται  με  τα  αντίστοιχα  στοιχεία  η  δε  θα
τεκμηριώνονται επαρκώς από τα έγγραφα που προσκομίζει ο προσφέρων δε θα λαμβάνονται υπόψη.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ: Πίνακας Έργων

Α/Α Πελάτης
Σύντομη

Περιγραφή
του Έργου

Διάρκεια
Υλοποίησης
του Έργου

Προϋπολο
-γισμός

σύμβασης

Παρούσα*

Φάση

Ποσοστό Συμμετοχής
στο Έργο

(προϋπολογισμός)

Στοιχείο
Τεκμηρίωσης
(συστατικές
επιστολές η
βεβαιώσεις

καλής
εκτέλεσης)

*Όπου- «Παρούσα Φάση»: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη /υπό ανάληψη

β) κατάλογο του προσωπικού (μάγειρες, τραπεζοκόμους, η υπευθύνους για τον έλεγχο της ποιότητας κλπ)
που θα χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση της σύμβασης με τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών και
τυχόν  άλλα  στοιχεία  που  να  τεκμηριώνουν  τα  προσόντα  και  την  εμπειρία  του  προσωπικού  αυτού,
(τουλάχιστον 1 έτους).
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Α/Α Ειδικότητα αριθμός

Θέση στην
ομάδα

υλοποίησης
έργου 

Σχέση εργασίας * εμπειρία

Στη στήλη Σχέση εργασίας οι δυνατές αναφορές είναι Μόνιμο Στέλεχος (πλήρους η μερικής απασχόλησης
άτομο για το οποίο ο προσφέρων υποχρεούται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών).

γ) Άδεια  καταλληλόλητας  για  τουλάχιστον  δύο  (2)  αυτοκίνητα για  μεταφορά  τροφίμων  ζωικής
προέλευσης.  

δ) Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης μονάδας μαγειρεμένων φαγητών catering  από αρμόδια Υπηρεσία
και  άδεια  λειτουργίας  εγκατάστασης παραγωγής  προϊόντων με βάση με βάσει  το κρέας  με  κωδικό
αριθμό έγκρισης από τον ΕΦΕΤ (IMP) . 

ε)  Αντίγραφο βιβλίο Αστυκτηνιατρικής Επιθεώρησης ή Αποτελέσματα Υγειονομικού ελέγχου (έκθεση
υγειονομικού ελέγχου) από αρμόδια Αρχή.

στ)  Υπεύθυνη  δήλωση  ότι:  Το  προσωπικό  που  θα  απασχοληθεί  στο/α  φοιτητικά  εστιατόρια  του
Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου  θα  έχει  πιστοποιητικά  υγείας σύμφωνα  με  την  Υγειονομική  διάταξη
Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.35797/2012 (ΦΕΚ β΄/1199/11-04-2012). 

Β.5.  Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν : 

    ISO 22000 (ΗACCP) :2005 ή ισοδύναμό του για την «Ασφάλεια Τροφίμων» 

    ISO 9001: 2008 ή ισοδύναμό του για την «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας-Απαιτήσεις» 

    ISO 18001 : 2007 ή ισοδύναμό του για την «Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία»

Σε κάθε περίπτωση, όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένους
φορείς  πιστοποίησης,  διαπιστευμένους  από  το  Εθνικό  Σύστημα  Διαπίστευσης  Α.Ε.  (ΕΣΥΔ)  ή  από  τους
αντίστοιχους φορείς διαπίστευσης, της αλλοδαπής ή από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς ελέγχου. Τα
σχετικά πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Σε
περίπτωση ένωσης προσώπων ή εταιρειών-κοινοπραξίων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω
πιστοποιητικά υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού για κάθε μέλος. 69

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης  σύστασης  και  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω
έγγραφα  πρέπει  να  προκύπτουν  η  νόμιμη  σύστασή  του,  όλες  οι  σχετικές  τροποποιήσεις  των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα υπογραφής κλπ.),  τυχόν τρίτοι,  στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.

69 Συμπληρώνεται  από  την  Α.Α.  με  ένα  ή  περισσότερα  από  τα  δικαιολογητικά  που  αναφέρονται  στο  Μέρος  II του
Παραρτήματος  XII του Προσαρτήματος  Α΄  του ν.  4412/2016,  τα οποία  αντιστοιχούν,  σε  κάθε περίπτωση,  στα κριτήρια
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6.
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Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους70 που προβλέπονται από
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος  VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής  εκδιδόμενο  από  την  αρμόδια  αρχή  ή  το  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  τον  αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο. 

Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  απαλλάσσονται  από  την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα που συμμετέχει  στην ένωση,  σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην  περίπτωση που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.71

Σχετικά  με  την  κατάργηση  της  υποχρέωσης  υποβολής  πρωτοτύπων  ή  επικυρωμένων  αντιγράφων
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων
των δημοσίων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ.  πληρεξούσια,  ένορκες  βεβαιώσεις  κ.ο.κ.),  για  τα οποία συνεχίζει  να
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.

Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα
από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι
νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής,  και  έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι
δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη
επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή
άλλες διακρατικές συμφωνίες. 

Απλά  αντίγραφα  ιδιωτικών  εγγράφων: Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  από
αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο
άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα
πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. 

Πρωτότυπα  έγγραφα  και  επικυρωμένα  αντίγραφα: Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  και  πρωτότυπα  ή
νομίμως  επικυρωμένα  αντίγραφα  των  δικαιολογητικών  εγγράφων,  εφόσον  υποβληθούν  από  τους
διαγωνιζόμενους. 

70 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016. 
71 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο
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2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης72 
Κριτήριο  ανάθεσης73 της  Σύμβασης74 είναι  η πλέον  συμφέρουσα  από οικονομική  άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 86 του Ν. 4412/2016 75

Επειδή το ημερήσιο σιτηρέσιο παραμένει σταθερό, καθόσον η αξία του ημερησίου σιτηρεσίου/φοιτητή
είναι  σταθερή,  σύμφωνα  με  την  υπ.  αριθ.Φ547452/Β3/9-5-2007  ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών  και
Παιδείας και Θρησκευμάτων και ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 1,80 € πλέον ΦΠΑ για όλα τα Τμήματα
(πόλεις) στα οποία ο συμμετέχων στο διαγωνισμό πρέπει να δηλώνει ρητώς ότι αποδέχεται. Η τιμή αυτή
δεν επιδέχεται καμία αναπροσαρμογή (αύξηση ή μείωση). Διαφοροποίηση (είτε προς τα κάτω είτε προς τα
άνω) των ως άνω τιμών, δεν επιτρέπεται.

Όπου  ημερήσιο  σιτηρέσιο:  Πρωινό,  γεύμα,  δείπνο.  (Φ547452/B3/9-5-2007  Κ.Υ.Α  των  Υπουργών
Οικονομικών και Παιδείας & Θρησκευμάτων) .

Επομένως  στην  περίπτωση  αυτή το  στοιχείο  του  κόστους  έχει  σταθερή  τιμή  και  η  ανάθεση  θα  γίνει
αποκλειστικά βάσει των ποιοτικών κριτηρίων που ορίζονται στη διακήρυξη αυτή.

Η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας  –  τιμής
εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

Α. Ομάδα που περιλαμβάνει το στοιχείο: (1.1), (1.2) και 

Β. Ομάδα που περιλαμβάνει το στοιχείο (2.1), (2.2)

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΟΜΑΔΑ Α 
1.1 Προσφερόμενο  εδεσματολόγιο -  Μενού

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

40%

1.2 Μελέτη λειτουργίας : O κάθε ενδιαφερόμενος
αφού  λάβει  υπόψη  του  τους  όρους
λειτουργίας των φοιτητικών εστιατορίων που
αναφέρονται  στην  παρούσα  διακήρυξη,  τον
διατιθέμενο εξοπλισμό, τη διάταξη των χώρων
και τις υποχρεώσεις του αναδόχου θα πρέπει
να συντάξει  και  να υποβάλλει  ξεχωριστά για
κάθε Πανεπιστημιακή Μονάδα που αφορά την
ΟΜΑΔΑ ενδιαφέροντος του.

20%

72 Πρβλ  άρθρο 86  παρ.  1  και  τυποποιημένο  έντυπο  2  Παραρτήματος  II (Προκήρυξη  σύμβασης),  παρ.  II.2.5  Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)

73 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει  να συνδέονται  με το αντικείμενο της  σύμβασης,  σύμφωνα με την παράγραφο 8 του
άρθρου  86  του  ν.  4412/2016.  Διασφαλίζουν  τη  δυνατότητα  αποτελεσματικού  ανταγωνισμού  και  συνοδεύονται  από
προδιαγραφές  που  επιτρέπουν  την  αποτελεσματική  επαλήθευση  των  πληροφοριών  που  παρέχονται  από  τους
προσφέροντες,  προκειμένου  να  αξιολογείται  ο  βαθμός  συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης.  Εάν υπάρχουν
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ) 

74 Πρβλ  άρθρο  86  παρ.  1  και  τυποποιημένο  έντυπο  2  Παραρτήματος  II (Προκήρυξη  σύμβασης)  παρ.  II.2.5  Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).

75 Στην περίπτωση αυτή η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά θα πρέπει να εκτιμάται βάσει της καλύτερης
αναλογίας τιμής-ποιότητας, πράγμα το οποίο θα πρέπει να λαμβάνει στοιχεία αποτελεσματικότητας σε σχέση με την τιμή ή
το κόστος. Πρβλ αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016, άρθρο 86, σ. 23 και αιτιολογική σκέψη 92 Οδηγίας 2014/24/ΕΕ
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Άθροισμα Συντελεστών Βαρύτητας κριτηρίων ΟΜΑΔΑΣ Α’          60%
ΟΜΑΔΑ Β
2.1 Δωρεάν  μερίδες  :  θα  αξιολογηθούν  και  θα

βαθμολογηθούν  ανάλογα  ο  αριθμός  δωρεάν
μερίδων που θα προσφερθούν.

30%

2.2 Πρόσθετες  παροχές: Aριθμός  και  μέγεθος
εκδηλώσεων  του  Πανεπιστημίου  που  θα
υποστηρίξει δωρεάν
 ο υποψήφιος (ενδεικτικά : Χριστουγεννιάτική
γιορτή,  Αριθμό  συνεδρίων,  ορκωμοσιών,  ή
άλλων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων). 

10%

Άθροισμα συντελεστών βαρύτητας κριτηρίων ΟΜΑΔΑΣ Β′ 40%

Συνολικό άθροισμα συντελεστών βαρύτητας ομάδας Α′ και Β    100%

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 76 
Ειδικότερα, τα ανωτέρω κριτήρια εξειδικεύονται ως εξής: 

1. Ομάδα Α' κριτηρίων αξιολόγησης – Συντελεστής βαρύτητας 60%

Κριτήριο  1.1.  Προσφερόμενο  Μενού  (σύνθεση): Θα  αξιολογηθεί  και  θα  βαθμολογηθεί  ανάλογα  η
συμφωνία  του  προσφερόμενου  μενού  με  το  προτεινόμενο  ενδεικτικό  εδεσματολόγιο  των  τεχνικών
προδιαγραφών,  καθώς  και  τυχόν  βελτιώσεις  της  σύνθεσης,  πέραν  της  προτεινόμενης  (συντελεστής
βαρύτητας 40%). 

Κριτήριο  1.2.  Μελέτη  λειτουργίας:  O κάθε  ενδιαφερόμενος  αφού  λάβει  υπόψη  του  τους  όρους
λειτουργίας των φοιτητικών εστιατορίων που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, τον διατιθέμενο
εξοπλισμό τον οποίο οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα προσκομίσουν στο χώρο του φοιτητικού εστιατορίου, τη
διάταξη των χώρων και τις υποχρεώσεις του αναδόχου θα πρέπει να συντάξει και να υποβάλλει μελέτη
λειτουργίας  ξεχωριστά  για  κάθε  Πανεπιστημιακή  Μονάδα  που  αφορά  την  ΟΜΑΔΑ  ενδιαφέροντος.
(συντελεστής βαρύτητας 20%). 

Θα  αξιολογηθούν  και  θα  βαθμολογηθούν  ανάλογα  στη  μελέτη  λειτουργίας  ο  εξοπλισμός  που  θα
χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία του/ων φοιτητικών εστιατορίων, η τυχόν δωρεάν διάθεση εστιατορίου
του  αναδόχου,  το  προσωπικό  που  θα  χρησιμοποιηθεί  (ο  αριθμός,  εξειδίκευση  εμπειρία,  εκπαίδευση
προσωπικού) η μελέτη για την παραγωγή και μεταφορά των γευμάτων, τα μέτρα και οι διαδικασίες που
θα  εφαρμόζονται  για  την  ασφάλεια  και  υγιεινή  εργαζομένων,  σιτιζόμενων  εγκαταστάσεων,  ώστε  να
διασφαλίζεται  η  ποιότητα  και  η  ασφάλεια  των  γευμάτων,  οι  προμήθειες  να  καλύπτουν  πάντοτε  τις
απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας και η διενέργεια της σίτισης να γίνεται κάτω από ελεγχόμενες
συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. 

2. Ομάδα Β' κριτηρίων αξιολόγησης - Συντελεστής βαρύτητας 40%

Κριτήριο 2.1.  Δωρεάν μερίδες:  Θα αξιολογηθεί  και θα βαθμολογηθεί  ο αριθμός προσφερόμενων ανά
ημέρα δωρεάν ημερήσιων σιτηρεσίων (συντελεστής βαρύτητας 30%).

Κριτήριο 2.2.Πρόσθετες παροχές: Κατάλογο πρόσθετων παροχών προς το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
(εστιατόριο) και τους φοιτητές. Αριθμός και μέγεθος εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου που θα υποστηρίξει
δωρεάν ο  υποψήφιος  [ενδεικτικά  :  χριστουγεννιάτικη  γιορτή,  Εαρινή  δεξίωση,  αριθμός  συνεδρίων ή
άλλων εκδηλώσεων) (συντελεστής βαρύτητας 10%). 

Α.Α Πανεπιστημιακή Μονάδα Αριθμός Εκδηλώσεων Συνολικός  Αριθμός  Ατόμων
ανά εκδήλωση 

76 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016
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1 ΤΡΙΠΟΛΗ

2 ΚΟΡΙΝΘΟΣ

3 ΝΑΥΠΛΙΟ

4 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

5 ΣΠΑΡΤΗ

Η  βαθμολόγηση  κάθε  κριτηρίου  αξιολόγησης  κυμαίνεται  από  100  βαθμούς  στην  περίπτωση  που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς77. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή
βαρύτητας  επί  τη  βαθμολογία  του,  η  δε συνολική  βαθμολογία  της  προσφοράς  θα προκύπτει  από το
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο
της  προσφερθείσας  τιμής   προς  την  βαθμολογία  της  (ήτοι  αυτή  στην  οποία το Λ είναι  ο  μικρότερος
αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί. 

Λ =
Προσφερθείσα τιμή

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι  προσφορές  υποβάλλονται  με  βάση  τις  απαιτήσεις  που  ορίζονται  στο  Παράρτημα  ΙΙ  (ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ) της Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά Ομάδα. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές.

Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται  υποχρεωτικά
ηλεκτρονικά  είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής78.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
2.4.2.1.  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά,  μέσω της διαδικτυακής
πύλης  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ,  μέχρι  την  καταληκτική ημερομηνία  και  ώρα που  ορίζει  η
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
ν.4412/2016,  ιδίως  άρθρα  36  και  37  και  την  Υπουργική  Απόφαση  αριθμ.  56902/215  «Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 79.

77 Η  βαθμολόγηση  πρέπει  να  είναι  πλήρως  και  ειδικά  αιτιολογημένη  και  να  περιλαμβάνει  υποχρεωτικά,  εκτός  από  τη
βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο.

78 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
79 Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως, εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 1

και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016)
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Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από  εγκεκριμένο  πιστοποιητικό  το  οποίο  χορηγήθηκε  από  έναν  εγκεκριμένο  πάροχο  υπηρεσιών
πιστοποίησης,  ο οποίος περιλαμβάνεται  στον κατάλογο εμπίστευσης  που προβλέπεται  στην απόφαση
2009/767/ΕΚ  και  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  Κανονισμό  (ΕΕ)  910/2014  και  τις  διατάξεις  της  Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές  λεπτομέρειες  και διαδικασίες  λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr)  ακολουθώντας  την  διαδικασία  εγγραφής  του
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

2.4.2.2. 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 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την  παρέλευση της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.  Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της80.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» σύμφωνα με το
άρθρο  93  και  94  του  ν.  4412/2016  στον  οποίο  περιλαμβάνονται  τα  κατά  περίπτωση  απαιτούμενα
δικαιολογητικά  και  η  τεχνική  προσφορά  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  κείμενης  νομοθεσίας  και  την
παρούσα.

(β)  έναν  (υπο)φάκελο  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»  σύμφωνα  με  το  άρθρο  95  του  ν.
4412/2016  στον  οποίο  περιλαμβάνεται  η  οικονομική  προσφορά  του  οικονομικού  φορέα  και  τα  κατά
περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν  εμπιστευτικό χαρακτήρα81, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται  ως εμπιστευτικές  πληροφορίες σχετικά με τις  τιμές  μονάδος,  τις  προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις  αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος.  Στην  συνέχεια  το  σύστημα  παράγει  τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού  αρχείου  pdf (το  οποίο  θα  υπογραφεί  ηλεκτρονικά)  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 τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, η Α.Α. δίνει σχετικές οδηγίες στους
οικονομικούς φορείς να επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως
τεχνική  και  οικονομική  προσφορά)  παραπέμποντας  στο  σχετικό  άρθρο  της  διακήρυξης  και  τα  τυχόν
υποδείγματα τεχνικής -οικονομικής προσφοράς 82

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,

80 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
81 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017 
82 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2.2.1 της  προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017
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φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από  το  Σύστημα  εκδίδεται  ηλεκτρονική  απόδειξη  υποβολής  προσφοράς,  η  όποια  αποστέλλεται  στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός  τριών  (3)  εργασίμων ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή  των  ως  άνω  στοιχείων  και
δικαιολογητικών προσκομίζονται  υποχρεωτικά από τον  οικονομικό  φορέα στην  αναθέτουσα  αρχή,  σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή  σύμφωνα  με  τον  ν.  4250/2014.  Τέτοια  στοιχεία  και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η  εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα
που φέρουν  τη Σφραγίδα της  Χάγης (Apostille).  Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία  και
δικαιολογητικά  τα  οποία  φέρουν  ηλεκτρονική  υπογραφή,  τα  ΦΕΚ,  τα  τεχνικά  φυλλάδια  και  όσα
προβλέπεται  από  το  ν.  4250/2014  ότι  οι  φορείς  υποχρεούνται  να  αποδέχονται  σε  αντίγραφα  των
πρωτοτύπων.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας83.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 
2.4.3.1 Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν84: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου
79 του ν. 4412/2016 και 

β)  την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου  XML  και  PDF,  στη  διαδικτυακή  πύλη  www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ  και  αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ). 

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς ως εξής:

(1) Πρέπει  να  «κατεβάσουν»  το  εν  λόγω  αρχείο  από  το  ΕΣΗΔΗΣ,  να  το  αποθηκεύσουν  στον
ηλεκτρονικό  υπολογιστή  τους  και  να  μεταβούν  στην  ιστοσελίδα
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el.

Στην  ιστοσελίδα  αυτή,  πρέπει  να  επιλέξουν  «Εισαγωγή  ΕΕΕΣ»  και  να  τηλεφορτώσουν
(«ανεβάσουν»)  το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασαν» από το
ΕΣΗΔΗΣ.

(2) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνουν και επιλέγουν ηλεκτρονικά τα κατάλληλα πεδία που
έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο
σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφουν ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.

(3) Επιλέγουν «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η
εκτύπωσή  του  με  χρήση  κάποιου  προγράμματος  εκτυπωτή  σε  μορφή  .pdf.  Σε  περιβάλλον
Microsoft 13 Windows, το ΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη
ενσωματωμένη  λειτουργία  εκτύπωσης  PDF).  Διαφορετικά,  μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν

83 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να
αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους  

84 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016
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οποιοδήποτε  πρόγραμμα  δημιουργίας  αρχείων PDF που διατίθεται  δωρεάν στο  διαδίκτυο.  Σε
περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.

(4) Υπογράφουν ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσαν (ακόμη και αν το έχουν υπογράψει ψηφιακά
στην ιστοσελίδα).

(5) Υποβάλλουν και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της
προσφοράς τους με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV) προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν
ισχύει  για  τις  εγγυήσεις  ηλεκτρονικής  έκδοσης  (π.χ.  εγγυήσεις  του  Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.),  οι  οποίες  φέρουν
προηγμένη ψηφιακή υπογραφή.

Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  το  ΕΕΕΣ  για  κάθε
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

γ) τα αποδεικτικά μέσα –δικαιολογητικά των περ. Β3,Β.4, Β.5 και Β6 της παραγράφου 2.2.9.2 

Σημείωση: Οι  ενδιαφερόμενοι  που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό,  μπορούν να επισκεφθούν τους
χώρους σίτισης του Πανεπιστημίου ώστε να λάβουν γνώση του παρεχόμενου τεχνικού εξοπλισμού, καθώς
και των συνθηκών που επικρατούν σ’ αυτούς. 

Επισήμανση: Σε ότι αφορά στις Υπεύθυνες Δηλώσεις και αναφορικά με το χρόνο υποβολής και θεώρησης
των, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4250/2014 

Οι  ως  άνω  Υπεύθυνες  Δηλώσεις  φέρουν  ημερομηνία  εντός  των  τελευταίων  τριάντα  ημερολογιακών
ημερών  προ  της  καταληκτικής  ημέρας  υποβολής  των  προσφορών  και  δεν  απαιτείται  βεβαίωση  του
γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  του  προσφέροντος  στη  διαγωνιστική  διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση
από αυτόν εντός  τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή,  πλην των ΦΕΚ και των
εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Επισημαίνεται ότι  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά  ή  τα  άλλα  στοιχεία  του  φακέλου  «Δικαιολογητικά
συμμετοχής  τεχνικοοικονομική  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 ψηφιακή υπογραφή.  Ως  τέτοια  στοιχεία  ενδεικτικά είναι  :  η  εγγύηση
συμμετοχής,  πιστοποιητικά  που  έχουν  εκδοθεί  από  δημόσιες  αρχές  ή  άλλους  φορείς.  Τα  ανωτέρω
στοιχεία-δικαιολογητικά προσκομίζονται σε πρωτότυπο ή ευκρινές αντίγραφο. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “ Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  ΙΙ  της
Διακήρυξης,  περιγράφοντας ακριβώς πώς οι  συγκεκριμένες απαιτήσεις  και  προδιαγραφές πληρούνται.
Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα
των  προσφερόμενων  υπηρεσιών,  με  βάση  το  κριτήριο  ανάθεσης,  σύμφωνα  με  τα  αναλυτικώς
αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα  και στην παράγραφο 2.3.1 & 2.3.2

Οι οικονομικοί φορείς για την τεκμηρίωση της τεχνικής προσφοράς οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής :

1. Προσφερόμενο  Μενού  (σύνθεση): Οι  οικονομικοί  φορείς  υποβάλλουν  στην  Τεχνική  τους
Προσφορά το προσφερόμενο από αυτούς πρόγραμμα σίτισης (μενού) με αναλυτικούς πίνακες: α)
Πίνακας πρωινού, για όλες τις ημέρες, β) Πίνακες κυρίως γευμάτων (μεσημεριανό, βραδινό), για
τέσσερις εβδομάδες (ένας πίνακας ανά εβδομάδα) και για όλες τις ημέρες της εβδομάδας (από
Δευτέρα  μέχρι και  Κυριακή).  Επιπλέον,  θα  αναφέρονται  ρητά  και  αναλυτικά  οι  ποιοτικές  και
ποσοτικές βελτιώσεις εδεσματολογίου που προσφέρουν, καθώς και οι επιπλέον παροχές σίτισης,
οι οποίες θα συντελούν στην βελτίωση της σίτισης συνολικά.  Επίσης, θα αναφέρεται  ρητά και
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αναλυτικά  η  ποιότητα  των  πρώτων  υλών  και  προσφερόμενων  ειδών.  Το  προσφερόμενο
πρόγραμμα σίτισης καθώς και η ποιότητα των πρώτων υλών και προσφερόμενων ειδών πρέπει
υποχρεωτικά να πληρούν τις προδιαγραφές του Παραρτήματος ……..της παρούσας Διακήρυξης.

2. Μελέτη  λειτουργίας :  Μελέτη  λειτουργίας  του  φοιτητικού  εστιατορίου  και  της  παραγωγής
γευμάτων. Οι οικονομικοί φορείς, με βάση τους όρους λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου
και τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι & ΙΙ της παρούσας Διακήρυξης, υποβάλλουν
Μελέτη, για κάθε Πανεπιστημιακή Μονάδα που αφορά την ΟΜΑΔΑ ενδιαφέροντος του η οποία
πρέπει υποχρεωτικώς να περιλαμβάνει: 
i. Μελέτη λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου, η οποία θα περιλαμβάνει λεπτομερής

παρουσίαση  της  προτεινόμενης  διαμόρφωσης  και  λειτουργίας  του  φοιτητικού
εστιατορίου. Σε περίπτωση που διαθέτει χώρο εστιατορίου ο ανάδοχος, ο οποίος πληροί
τις προϋποθέσεις για σίτιση (όπως περιγράφεται και στον υπ΄αριθμ. 02/2018 Μειοδοτικό
διαγωνισμό με ΑΔΑ: ΩΞΑΤ469Β7Δ-59Ξ που βρίσκεται σε εξέλιξη) και θα διατεθεί χωρίς
αντίτιμο στο Πανεπιστήμιο αυτός θα πρέπει να δηλωθεί. 

ii. Πίνακα εξοπλισμού του υποψήφιου αναδόχου που θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία
του εστιατορίου και την εκτέλεση της σύμβασης,

iii. Κατάλογο των στελεχών και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού που θα απασχοληθούν
για τη λειτουργία του εστιατορίου και την εκτέλεση της σύμβασης. Στον κατάλογο αυτό θα
αναφέρεται η ειδικότητα του προσωπικού, ο χρόνος εμπειρίας του στην ειδικότητα αυτή,
καθώς και  ο χρόνος απασχόλησης  του (ήτοι  πλήρης ή μερική απασχόληση).  Επιπλέον,
υποβάλλονται  τυχόν  επαγγελματικοί  τίτλοι  και  τίτλοι  σπουδών  των  στελεχών  και  του
εργατοϋπαλληλικού προσωπικού.

iv. Μελέτη παραγωγής και μεταφοράς των γευμάτων. Τονίζεται ότι ο ανάδοχος οφείλει να
μεταφέρει  τα  γεύματα  καθημερινά  στο  φοιτητικό  εστιατόριο,  όπου  θα  μπορεί  να  τα
ζεστάνει. Η παρασκευή των γευμάτων θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του αναδόχου, ενώ η
μεταφορά τους θα γίνεται με ασφαλή τρόπο και με κατάλληλα μέσα του αναδόχου, όπως
αναφέρονται  στο  σύστημα  διασφάλισης  ποιότητας  HACCP.  Στην  παρούσα  μελέτη  θα
παρουσιάζονται οι διαδικασίες και οι τρόποι παραγωγής και μεταφοράς των γευμάτων.
Για τη διασφάλιση της ασφάλειας,  της ποιότητας και της υγιεινής των γευμάτων, αυτά
πρέπει να μεταφέρονται από τη μονάδα παρασκευής των γευμάτων του αναδόχου στον
χώρο του φοιτητικού εστιατορίου. 

v. Τα μέτρα και τις διαδικασίες που θα εφαρμόζονται ώστε: (1) να διασφαλίζεται η ποιότητα
και η ασφάλεια των γευμάτων, (2) οι προμήθειες να καλύπτουν πάντοτε τις απαιτούμενες
προδιαγραφές  ποιότητας,  και  (3)  η  διενέργεια  της  σίτισης  να  γίνεται  κάτω  από
ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.

vi. Τα μέτρα και τις διαδικασίες που θα εφαρμόζονται για την ασφάλεια και συντήρηση του
εξοπλισμού  και  των  εγκαταστάσεων,  καθώς  και  την  υγιεινή  και  ασφάλεια  των
εργαζομένων και των σιτιζόμενων.

3. Δωρεάν  μερίδες:  θα  αναγραφεί  ο  αριθμός  προσφερόμενων  ανά  ημέρα  δωρεάν ημερήσιων
σιτηρεσίων 

4. Πρόσθετες  παροχές: Θα  πρέπει  να  δηλώνεται  ο  αριθμός  και  το  μέγεθος  εκδηλώσεων  του
Πανεπιστημίου  που  θα  υποστηρίξει  δωρεάν  ο  υποψήφιος  (ενδεικτικά:  Χριστουγεννιάτική
γιορτή ,Αριθμό συνεδρίων, ορκωμοσιών, ή άλλων εκπαιδευτικών εκδηλώσεων).

5. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, στην οποία θα
δηλώνεται ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των χώρων που λειτουργούν τα εστιατόρια αυτή τη
περίοδο ήτοι:
Α. Στην Τρίπολη σε αίθουσα εντός του χώρου όπου στεγάζεται η Σχολή Οικονομίας Διοίκησης και
Πληροφορικής ( οδός Ακαδημαϊκού Γ.Κ Βλάχου). 
Β. Στο Ναύπλιο σε μισθωμένο από το Πανεπιστήμιο χώρο ως αποτέλεσμα του υπ΄αριθμ. 02/2018
Μειοδοτικού διαγωνισμού με ΑΔΑ : ΩΞΑΤ469Β7Δ-59Ξ που βρίσκεται σε εξέλιξη ή εναλλακτικά σε
χώρο  που  διαθέτει  ο  ανάδοχος  (εστιατόριο),  ο  οποίος  θα  δοθεί  χωρίς  επιπλέον  κόστος  στο
Πανεπιστήμιο  και  θα  πληροί  τις  προϋποθέσεις  για  τη  λειτουργία  χώρου  σίτισης  όπως
περιγράφεται στον προαναφερθέντα διαγωνισμό.
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Γ. Στην Κόρινθο στο ξενοδοχείο Κόρινθος (οδός Δαμασκηνού 26).
Δ. Στην Καλαμάτα σε χώρο επί της οδού Σφακιανάκη και Καλλιπάτειρας.
Ε. Στη Σπάρτη σε μισθωμένο από το Πανεπιστήμιο χώρο ως αποτέλεσμα του υπ΄αριθμ. 02/2018
Μειοδοτικού διαγωνισμού με ΑΔΑ: ΩΞΑΤ469Β7Δ-59Ξ που βρίσκεται σε εξέλιξη ή εναλλακτικά σε
χώρο που  διαθέτει  ο  ανάδοχος  (εστιατόριο)  ο  οποίος  θα  δοθεί  χωρίς  επιπλέον  κόστος  στο
Πανεπιστήμιο  και  θα  πληροί  τις  προϋποθέσεις  για  τη  λειτουργία  χώρου  σίτισης  όπως
περιγράφεται στον προαναφερθέντα διαγωνισμό.

6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο συμμετέχων να δηλώνει ότι: 
(i) έλαβε πλήρη γνώση όλων των όρων της διακήρυξης και των υποχρεώσεων αναδόχου, 
(ii) αποδέχεται  πλήρως  και  ανεπιφυλάκτως  όλους  τους  όρους  της  διακήρυξης  και  τις

υποχρεώσεις αναδόχου, και 
(iii) σε περίπτωση ακυρώσεως του διαγωνισμού, δεν θα έχει καμιά αξίωση αποζημίωσης για

οποιονδήποτε λόγο.
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν85.

Οι υποψήφιοι  μπορούν  να συμμετέχουν στον διαγωνισμό για μια ή στο σύνολο των ΟΜΑΔΩΝ της
υπηρεσίας.

Προσφορά  για  μέρος  της  ΟΜΑΔΑΣ της  προκηρυσσόμενης  υπηρεσίας,  των υπό σίτιση  φοιτητών θα
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή τροποποιήσεις σε οποιονδήποτε όρο της
παρούσας Διακήρυξης απορρίπτονται.

ΟΛΟΙ  ΟΙ  ΟΡΟΙ  ΤΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ  ΠΟΥ  ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ  ΣΤΗΝ  ΠΑΡΟΥΣΑ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ,  ΕΙΝΑΙ
ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ  ΚΑΙ  Η  ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ  ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ  ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών

Η  Οικονομική  Προσφορά  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά,  επί  ποινή  απορρίψεως, στον  (υπο)φάκελο
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ήτοι την
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η προσφερόμενη τιμή του ημερήσιου σιτηρέσιου (συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων) για κάθε
δικαιούμενο δωρεάν σίτισης φοιτητή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική προσφορά, η
οποία  θα  πρέπει  να  είναι  διαμορφωμένη  σύμφωνα  με  όσα  ζητούνται  από  την  παρούσα  διακήρυξη.
Επισημαίνεται ότι η προσφερόμενη τιμή αντιστοιχεί στο ποσό του €1,80 άνευ Φ.Π.Α. ανά ημέρα σίτισης
για κάθε δικαιούμενο δωρεάν σίτισης φοιτητή. 

Η τιμή αυτή δεν επιδέχεται καμία αναπροσαρμογή (αύξηση ή μείωση). Διαφοροποίηση (είτε προς τα κάτω
είτε προς τα άνω) των ως άνω τιμών, δεν επιτρέπεται. 

Ημερήσιο Σιτηρέσιο : 1,80 άνευ ΦΠΑ: Πρωινό, γεύμα, δείπνο.

Επισημαίνεται  ότι:  O ανάδοχος  είναι  υποχρεωμένος  να  παρέχει  ημερήσια  σίτιση  και  στους  μη
δικαιούχους  δωρεάν  σίτιση  φοιτητές  καθώς  και  στο  προσωπικό  (διοικητικό,  διδακτικό  )  του
Πανεπιστημίου για όλες τις Πανεπιστημιακές Μονάδες σε συνολική τιμή που δε θα ξεπερνάει το ποσό των
2,25 ανά γεύμα και το ποσό των 0,60 ανά πρωινό.

Αν  στο  ηλεκτρονικό  σύστημα  δεν  μπορεί  να  αποτυπωθεί  αναλυτικά  η  οικονομική  προσφορά,  ο
προσφέρων  θα  επισυνάψει  στον  (υπο)φάκελλο  “οικονομική  προσφορά”  την  ηλεκτρονική  οικονομική
προσφορά  του  ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένη  και  τα  σχετικά  ηλεκτρονικά  αρχεία  (σύμφωνα  με  το
υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα VI της παρούσας διακήρυξης86) σε μορφή pdf.

85 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016
86 Εφόσον παρέχεται από τη διακήρυξη.
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Επίσης  ο  προσφέρων  επισυνάπτει  σε  ξεχωριστό  ηλεκτρονικό  αρχείο  το  οποίο  θα  είναι  ψηφιακά
υπογεγραμμένο το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς που επισυνάπτεται στη διακήρυξη αυτή.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις  υπόκεινται  στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό  τέλος χαρτοσήμου και  στην επ’
αυτού  εισφορά  υπέρ  ΟΓΑ.  Επισημαίνεται  ότι  το  εκάστοτε  ποσοστό  Φ.Π.Α.  επί  τοις  εκατό,  της
προσφερόμενης τιμής, θα υπολογίζεται αυτόματα από το Σύστημα. 

Η προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν.
4412/2016 και 

 γ) η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό. 

Αντιπροσφορά ή τροποποίηση της Προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά είναι απαράδεκτη και δεν λαμβάνεται υπόψη.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών87  
Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  οικονομικούς  φορείς  για  διάστημα
τριακοσίων εξήντα πέντε (365) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και  την παράγραφο  2.2.2. της παρούσας,  κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα
αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  η  αναθέτουσα  αρχή  κρίνει,  κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί  φορείς  που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε  να παρατείνουν την
προσφορά  και  την  εγγύηση  συμμετοχής  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω
ανώτατου  ορίου  παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών88

H αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των  προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών),  2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών
προσφορών) ,  2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών),  3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών),  3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,89 

β)  η  οποία  περιέχει  ατέλειες,  ελλείψεις,  ασάφειες  ή  σφάλματα,  εφόσον  αυτά  δεν  επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση,  δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά  την  αποσαφήνιση  και  την  συμπλήρωσή  της  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.1.1.  της  παρούσης
διακήρυξης,

87 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016
88 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
89 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ)  η  οποία  παρουσιάζει  ελλείψεις  ως  προς  τα  δικαιολογητικά  που  ζητούνται  από  τα  έγγραφα  της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

Σελίδα 38

ΑΔΑ: 6ΑΗΝ469Β7Δ-ΚΗ7



3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών90

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
την 19/06/2018 και ώρα 11.00 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της  παρούσας,  κάθε  προσφέρων  αποκτά  πρόσβαση  στις  λοιπές  προσφορές  και  τα  υποβληθέντα
δικαιολογητικά  τους,  με  την  επιφύλαξη  των  πτυχών  εκείνων  της  κάθε  προσφοράς  που  έχουν
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
τα μέλη του οργάνου91.

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων,  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε  πλήρη.  Η
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό
για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών
προδιαγραφών  και  την  αποδοχή  και  βαθμολόγηση  των  τεχνικών  προσφορών,  με  βάση  τα  κριτήρια
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο  πρακτικό,  το  οποίο  κοινοποιείται  από  το  ως  άνω  όργανο,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή92 προς έγκριση.

Τα  αποτελέσματα  των  εν  λόγω  σταδίων  («Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»  &  «Τεχνική  Προσφορά»
επικυρώνονται  με  απόφαση  του  αποφαινόμενου  οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής,  η  οποία
κοινοποιείται  με  επιμέλεια  αυτής,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες93. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα
με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας.

90 Βλ.  ιδίως  παρ.  6  του  άρθρου  100 και  ΥΑ  56902/215  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16)

91 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”

92    μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ
93         Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.
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γ)  Μετά  την  ολοκλήρωση  της  αξιολόγησης,  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  αποσφραγίζονται,  κατά  την
ημερομηνία  και  ώρα  που  ορίζεται  στην  ειδική  πρόσκληση  οι  φάκελοι  των  οικονομικών  προσφορών
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.

δ)  Η  Επιτροπή  Αξιολόγησης  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών   που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία
μεταξύ  δύο  ή  περισσοτέρων  προσφερόντων  η  ανάθεση  γίνεται στην  προσφορά  με  την  μεγαλύτερη
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς94 

Αν  οι  ισοδύναμες  προσφορές  έχουν  την  ίδια  βαθμολογία  τεχνικής  προσφοράς,  η  αναθέτουσα  αρχή
επιλέγει  τον  ανάδοχο  με  κλήρωση  μεταξύ  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  τις  ισοδύναμες
προσφορές.  Η  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  της  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  και  παρουσία  αυτών  των
οικονομικών φορέων. 

Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω απόφαση

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της
λειτουργικότητας της  «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,   στους προσφέροντες95.  Κατά της  εν
λόγω  απόφασης  χωρεί  προδικαστική  προσφυγή,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  3.4  της
παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου96 -  Δικαιολογητικά προσωρινού
αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα,  στον οποίο πρόκειται  να γίνει  η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών 97 από την
κοινοποίηση  της  σχετικής  ειδοποίησης  σε  αυτόν,  τα  αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης 98 και  τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74)
όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης,
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.

Συγκεκριμένα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται  από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»)
είναι τα ακόλουθα:

1. Απόσπασμα ποινικού  μητρώου  (ή  ελλείψει  αυτού  ισοδύναμου  εγγράφου που  εκδίδεται  από
αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας
όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας) έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις  της  παραγράφου  1  του  άρθρου  73  του  Ν.  4412/2016,  ήτοι  συμμετοχή  σε
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με  τρομοκρατικές  δραστηριότητες,  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες,
παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος  αφορά:  α)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.)  και
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών
(Α.Ε.), το Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου

94    Βλ. άρθρο 90 παρ. 2 και 4 του ν. 4412/2016
95    Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017.
96 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
97 Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών (παραγρ. 1, του ως άνω άρθρου 103

του ν. 4412/2016). Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικών
μέσων'

98 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017.
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2. Πιστοποιητικό  φορολογικής  ενημερότητας  εκδιδόμενο  από  την  αρμόδια  αρχή  του  οικείου
κράτους-μέλους ή χώρας

3. Πιστοποιητικό  ασφαλιστικής  ενημερότητας (κύριας  και  επικουρικής)  εκδιδόμενο  από  την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας.

4. Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί σε πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή
δεν  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  πτωχευτικού  συμβιβασμού ή  δεν  έχει  αναστείλει τις
επιχειρηματικές  του  δραστηριότητες  ή  δεν  βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Αν το κράτος-
μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή
το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα παραπάνω τρία
πιστοποιητικά, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση,
στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν εκδίδεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής
ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

5. Πιστοποιητικό  του  οικείου  Επιμελητηρίου (ή  ισοδύναμης  επαγγελματικής  οργάνωσης  εάν
πρόκειται  για  αλλοδαπούς  ή  εγκατεστημένους  την  αλλοδαπή),  με  το  οποίο  θα  πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του, κατά την ημερομηνία διενέργειας
του  διαγωνισμού,  και  αφετέρου  ότι  εξακολουθούν  να  παραμένουν  εγγεγραμμένοι  μέχρι  την
επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

6. Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι ο οικονομικός φορές
δεν  προέβη  σε  στρέβλωση  του  ανταγωνισμού,  δεν  είναι  ένοχος  ψευδών  δηλώσεων κατά την
παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται και δεν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο
την διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής.

7. Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 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,  όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005, υπογεγραμμένη 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

8. Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 Ν. 1599/1986, όπως αυτός ισχύει σήμερα,
όπου  θα  δηλώνεται  ότι,  πριν την  υπογραφή  της  σύμβασης,  θα  κατατεθεί  ασφαλιστήριο
συμβόλαιο αστικής ευθύνης  έναντι τρίτου ύψους σε ευρώ αντίστοιχο του προϋπολογισμού της
κάθε  ΟΜΑΔΑΣ με  ΦΠΑ για  την οποία αναδείχτηκε  ανάδοχος  το οποίο θα ισχύει  καθ’  όλη τη
διάρκεια της σύμβασης.

9. Πιστοποιητικό  από  την  Διεύθυνση  Προγραμματισμού  και  Συντονισμού  της  Επιθεώρησης
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν
εκδοθεί  σε  βάρος  του  οικονομικού  φορέα  σε  χρονικό  διάστημα  δύο  (2)  ετών  πριν  από  την
ημερομηνία  λήξης  της  προσθεμίας  υποβολής  προσφοράς  ή  της  αίτησης  συμμετοχής.  Έχοντας
υπόψη το Αριθμ.  Πρωτ. ΕΞ. 12161-2018/10001/12.01.2018 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής  Ασφάλισης  &  Κοινωνικής  Αλληλεγγύης  –  Σώμα  Επιθεώρησης  Εργασίας  με  θέμα:
«Έκδοση Πιστοποιητικού άρθρου 73 παρ. 2 του Ν. 4412/2016» λόγω του ότι η έκδοση του εν λόγω
πιστοποιητικού  δεν  είναι  προς  το  παρόν  δυνατή,  πριν  την  ολοκλήρωση  της  διαδικασίας
υλοποίησης της σχετικής λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, ο υποψήφιος ανάδοχος ή ο νόμιμος
εκπρόσωπος αυτού θα πρέπει να προσκομίσει ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου, περί
μη επιβολής προστίμου σε βάρος του οικονομικού φορέα μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα)
τρεις  (3)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του  Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα
με την Υπουργική Απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β’ 266),  όπως εκάστοτε ισχύει,  ως «υψηλής» ή
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πολύ  «υψηλής»  σοβαρότητας,  οι  οποίες  προκύπτουν αθροιστικά  από  δύο  (2)  διενεργηθέντες
ελέγχους,  ή  ββ)  δύο  (2)  πράξεις  επιβολής  προστίμου  από  τα  αρμόδια  ελεγκτικά  όργανα  του
Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας  για  παραβάσεις  της  εργατικής  νομοθεσίας  που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) ) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι
υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.   

10. Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημένη από αρμόδια αρχή

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή Προσφορά θα πρέπει να υποβάλλουν τα
παραπάνω για κάθε μέλος  που συμμετέχει στην ένωση.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων  ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον
προσωρινό  ανάδοχο  να  τα  προσκομίσει  ή  να  τα  συμπληρώσει  εντός  πέντε  (5)  ημερών  από  την
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης,  μέσω του Συστήματος,  ειδοποίησής του.  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί
αιτιολογημένα  να παρατείνει  την ως άνω προθεσμία κατ’  ανώτατο όριο για  δεκαπέντε  (15)  επιπλέον
ημέρες. 

Όσοι  υπέβαλαν  παραδεκτές  προσφορές  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  που
κατατέθηκαν.

Απορρίπτεται  η  προσφορά  του  προσωρινού  αναδόχου,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας  -  τιμής,
τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί  ότι  τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 

ii)δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii)από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, 

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  της  αναθέτουσας  αρχής  για  μεταβολές  στις
προϋποθέσεις  τις  οποίες  ο  προσωρινός  ανάδοχος  είχε  δηλώσει  με  το  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα  της  έγγραφης  ειδοποίησης  για  την  προσκόμιση  των  δικαιολογητικών  προσωρινού  αναδόχου
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του99. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση  ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα  από  τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά  ή δεν  αποδείξει  ότι  πληροί  τα  κριτήρια  ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η  διαδικασία  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  ολοκληρώνεται  με  τη  σύνταξη  πρακτικού  την
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας
αρχής  για  τη  λήψη  απόφασης  είτε  για  την  κατακύρωση  της  σύμβασης  είτε  για  τη  ματαίωση  της
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια
επιτροπή του διαγωνισμού,  με αιτιολογημένη εισήγησή της,  μπορεί να προτείνει  την κατακύρωση της
σύμβασης  για  ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό  στα εκατό και  ως εξής:
99 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
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Ποσοστό που  δεν θα μπορεί  να  υπερβαίνει  το  15% στην  περίπτωση της  μεγαλύτερης  ποσότητας  και
ποσοστό  που  δεν  θα  μπορεί  να  υπερβαίνει  το  50%  στην  περίπτωση  μικρότερης  ποσότητας.  Για
κατακύρωση  μέρους  της  ποσότητας  κάτω  του  καθοριζόμενου  ως  ανωτέρω  ποσοστού,  απαιτείται
προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας  ελέγχου  και  αξιολόγησης  των  προσφορών,  σε  κάθε  προσφέροντα  που  έχει  υποβάλει
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο,
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.  

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και  ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών, 

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36
του ν. 4129/2013, 

γ)  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  στον  προσωρινό  ανάδοχο,  εφόσον  αυτός  υποβάλει
επικαιροποιημένα  τα  δικαιολογητικά  της  παραγράφου  2.2.9.2. και  μόνον  στην  περίπτωση  του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .100

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες101 από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία,  κηρύσσεται  έκπτωτος,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας  αρχής  η  εγγυητική  επιστολή
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας,  δικαιούται να
ασκήσει  προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της  ΑΕΠΠ  κατά  της  σχετικής  πράξης  ή  παράλειψης  της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά  του.  Σε  περίπτωση  προσφυγής  κατά  πράξης  της  αναθέτουσας  αρχής102 η  προθεσμία  για  την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  σε  αυτόν  αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως  

100 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  26 του ν. 4497/2017.
101 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  27 του ν. 4497/2017.
102 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016
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γ)  δέκα (10)  ημέρες  από την  πλήρη,  πραγματική  ή τεκμαιρόμενη,  γνώση της πράξης  που βλάπτει  τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης103.

Η  προδικαστική  προσφυγή  κατατίθεται  ηλεκτρονικά104 μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών105

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.. 

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:

•  κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και  δέχεται  (εν  όλω ή εν μέρει)  ή απορρίπτει  την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής106.

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ107.

Η άσκηση  της ως άνω προδικαστικής  προσφυγής αποτελεί  προϋπόθεση για  την  άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
έκδοση  της  απόφασης  επί  της  προδικαστικής  προσφυγής.  Για  την  άσκηση  της  αιτήσεως  αναστολής
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.

103  Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016
104 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες

και   διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
105  Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
106  Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016
107  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
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Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά108.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού.  Επίσης,  αν  διαπιστωθούν  σφάλματα  ή  παραλείψεις  σε
οποιοδήποτε στάδιο  της διαδικασίας  ανάθεσης,  μπορεί,  μετά από γνώμη του  αρμόδιου  οργάνου,  να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

108  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού. Το δε περιεχόμενό της πρέπει να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV της παρούσας διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν.
4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει. 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  επιστρέφεται  στο  σύνολό  της  μετά  την  οριστική  ποσοτική  και  ποιοτική
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.  

Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  επιστροφή  της  ως  άνω  εγγύησης  γίνεται  μετά  την  αντιμετώπιση  των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του ν.  4412/2016, οι  όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1  Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της
Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο Παράρτημα  X  του
Προσαρτήματος Α΄.

Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  από  τον  ανάδοχο  και  τους  υπεργολάβους  του  ελέγχεται  και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1.  Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα,  τα στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους  νόμιμους  εκπροσώπους των υπεργολάβων  του,  οι
οποίοι  συμμετέχουν  στην  εκτέλεση  αυτής,  εφόσον  είναι  γνωστά  τη  συγκεκριμένη  χρονική  στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης,  καθώς  και  τις  απαιτούμενες  πληροφορίες  σχετικά  με  κάθε  νέο

Σελίδα 46

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
ΑΔΑ: 6ΑΗΝ469Β7Δ-ΚΗ7



υπεργολάβο,  τον  οποίο  ο  κύριος  ανάδοχος  χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση,
προσκομίζοντας  τα  σχετικά  συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.109.  Σε  περίπτωση  διακοπής  της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση  της  διακοπής  αυτής  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

Σε  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  έχει  στηριχθεί  στις  ικανότητες  του  υπεργολάβου  όσον  αφορά  τη
χρηματοοικονομική επάρκεια-τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
διακήρυξης,  προβλέπονται  στο  σημείο  αυτό  όροι  σχετικά  με  τη  διαδικασία  και  τις  προϋποθέσεις
αντικατάστασής του.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με
απόφαση της Α.Α.110

Επισημαίνεται ότι : 

Eνδέχεται  να ανατεθούν στον ανάδοχο νέες  Υπηρεσίες  ύψους έως  207.090,00  ευρώ (άνευ  ΦΠΑ) ήτοι
256.791,60 €( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ24%) που θα συνίστανται στην επανάληψη Υπηρεσιών με τις
ζητούμενες από τη σύμβαση που θα υπογραφεί στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού. Η άσκηση των
δικαιωμάτων προαίρεσης εφόσον υπάρξει τοποθετείται χρονικά εντός 1,5 έτους από την υπογραφή της
σύμβασης και αφορά 150 ημέρες επιπλέον.
Σε περίπτωση μεταβολής του Φ.Π.Α., θα μεταβληθεί ανάλογα και ο αριθμός των δικαιούχων φοιτητών
σίτισης,  ώστε  ο συνολικός  προϋπολογισμός  ανά έτος  (πλην των δικαιωμάτων προαίρεσης)  να μην
υπερβαίνει το ποσό της κατακύρωσης. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης111 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος,  κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης,  τελούσε σε μια από τις καταστάσεις  που
αναφέρονται  στην  παράγραφο  2.2.3.1  και,  ως  εκ  τούτου,  θα  έπρεπε  να  έχει  αποκλειστεί  από  τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

109 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
110 Πρβλ άρθρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016
111 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Επίσης  περίπτωση σημαντικής  αλλαγής  των συνθηκών και  των προϋποθέσεων  σίτισης  των φοιτητών,
ιδίως σε περίπτωση αιφνίδιας μείωσης της σχετικής κρατικής επιχορήγησης : 

[α] Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ανά πάσα στιγμή να διακόψει την εκτέλεση της Σύμβασης εφόσον το
κρίνει σκόπιμο, με αιτιολογημένη απόφασή της. 

[β]  Σε  περίπτωση  λύσης  της  Σύμβασης  για  οποιοδήποτε  λόγο,  πριν  τη  κάλυψη  του  συνολικού
προϋπολογισμού,  ο  ανάδοχος  παραιτείται  ρητώς  με  την  παρούσα,  κάθε  αξίωσής  του  και  κάθε
δικαιώματός του, για την είσπραξη του οφειλόμενου κατά τη λύση της σύμβασης υπολοίπου ποσού. 

[γ] Σε περίπτωση κατά την οποία ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης εξαντληθεί πριν τη λήξη της,
η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή, ο δε ανάδοχος παραιτείται ρητώς με
την παρούσα από οποιαδήποτε αξίωση ή δικαίωμά του, από την πρόωρη λύση της σύμβασης.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

1. Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών ανά μήνα.

H πληρωμή θα γίνεται με Χρηματικό Ένταλμα, το οποίο θα εκδίδεται στο όνομα του αναδόχου, υπό την
απαραίτητη  προϋπόθεση  ότι  ο  ανάδοχος  προσκομίζει  τα  προβλεπόμενα  δικαιολογητικά  ,  και  με  την
προϋπόθεση πάντοτε της ύπαρξης πιστώσεων που παρέχονται από το Αρμόδιο Υπουργείο, και ύστερα
από θεώρηση του εντάλματος από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

2. Επιπλέον, η πληρωμή θα γίνεται ύστερα από βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής του έργου
σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 η οποία θα βεβαιώνει σχετικά με: 

 τον συνολικό αριθμό των ημερησίων σιτηρεσίων των δικαιούχων δωρεάν σίτισης φοιτητών, και

 ότι πραγματοποιήθηκε η σίτιση από τον ανάδοχο κατά τον υπό πληρωμή μήνα.

3. Για τον καθορισμό της μηνιαίας πληρωμής του αναδόχου ανά Ομάδα, θα λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός
των ημερήσιων σιτηρεσίων των δικαιούμενων δωρεάν σίτισης φοιτητών.

4. Το άθροισμα για όλες τις ημέρες του μήνα θα πολλαπλασιάζεται με την τιμή ημερήσιου σιτηρεσίου 1,80
€/ημέρα, σύμφωνα με την Φ 547452/Β3/9-5-2007 απόφαση του ΥΠΕΠΘ και Οικονομίας και Οικονομικών
(ΦΕΚ 836/τ.Β΄/30-5-2007).

5.Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 112, καθώς
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον
έλεγχο και την πληρωμή. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση της υπηρεσίας στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής,  καθώς και  κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας  Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
αναθέτουσα  αρχή  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Δημοσίων  Συμβάσεων  και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016113

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)114 .

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου
εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

112 Πρβλ. άρθρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 36 του ν. 4497/2017. 
113 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

114 Πρβλ  Υπουργική  Απόφαση  1191/14-3-2017  (Β'  969)  “Καθορισμός  του  χρόνου,  τρόπου  υπολογισμού  της  διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.
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Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης με
τον ανάδοχο.

Η δαπάνη για τη δημοσίευση της περίληψης στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον Ανάδοχο/ους. Τα έξοδα
δημοσίευσης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν την Ευρωπαϊκή
Ένωση.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος,  με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας,  κηρύσσεται  υποχρεωτικά
έκπτωτος115 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή
των ενεργειών στις οποίες  οφείλει  να προβεί  αυτός,  θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική
όχληση  παρέλθει  χωρίς  να  συμμορφωθεί,  κηρύσσεται  αιτιολογημένα  έκπτωτος  μέσα  σε  τριάντα  (30)
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισμός
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

Για κάθε  παραβίαση των όρων της σύμβασης  το Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου αξιώνει  ποινική  ρήτρα
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα II (Τεχνικές προδιαγραφές) της παρούσας. Το ποσό των
ποινικών  ρητρών  αφαιρείται/συμψηφίζεται  από/με  την  αμοιβή  του  αναδόχου.  Η  επιβολή  ποινικών
ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες  παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της
σύμβασης  και  μέχρι  λήξης  του  χρόνου  της  παράτασης  που  χορηγήθηκε,  επιβάλλονται  εις  βάρος  του
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α)  για  καθυστέρηση  που  περιορίζεται  σε  χρονικό  διάστημα  που  δεν  υπερβαίνει  το  50%  της
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής
αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής
αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες
παρασχεθούν  μέσα  στη  συνολική  της  διάρκεια  και  τις  εγκεκριμένες  παρατάσεις  αυτής  και  με  την
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο.

115 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
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5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων116  

 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων
των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4.
(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών
από  την  ημερομηνία  που  έλαβε  γνώση  της  σχετικής  απόφασης.  Επί  της  προσφυγής,  αποφασίζει  το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016117 οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

116 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016
117 Πρβλ. δεύτερο εδάφιο του άρθρου 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1.  Η  παρακολούθηση  της εκτέλεσης  της Σύμβασης  και  η  διοίκηση αυτής θα  διενεργηθεί  από την
Επιτροπή Παρακολούθησης και Εποπτείας η οποία και θα εισηγείται στη Σύγκλητο για όλα τα ζητήματα
που  αφορούν  στην  προσήκουσα  εκτέλεση  όλων  των  όρων  της  σύμβασης  και  στην  εκπλήρωση  των
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων
και υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης και ιδίως για
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης ,υπό
τους  όρους  του  άρθρου  132  του  ν.4412/2016.  Η  επιτροπή  αποτελείται  από  υπαλλήλους  του
Πανεπιστημίου,  μέλη  ΔΕΠ  και  από  φοιτητές.  Η  συγκρότηση  της  Επιτροπής  γίνεται  με  απόφαση  του
Πανεπιστημίου.

Ειδικότερα, στις αρμοδιότητες των Επιτροπών Παρακολούθησης και Εποπτείας της σίτισης εμπίπτουν: 
α) ο έλεγχος της γνησιότητας και ποιότητας, της κατηγορίας και προέλευσης ως και του κάθε ειδικού
χαρακτηριστικού  γνωρίσματος  των  χρησιμοποιουμένων  υλικών,  της  ποσότητας  και  του  βάρους  των
χορηγουμένων  μερίδων  φαγητού,  ώστε  να  παραμένει  αμείωτα  υψηλή  η  ποιότητα  των  παρεχόμενων
γευμάτων, 
β)  ο  έλεγχος  της  καθαριότητας  των  χώρων  παρασκευής  και  διανομής  του  φαγητού  και  του/ων
μεταφορικού/ων μέσου/ων.
γ) ο έλεγχος των τιμολογίων αγοράς και δελτίων αποστολής των πρώτων υλών και τροφίμων κ.λπ. 

Επίσης, οι παραπάνω Επιτροπές Παρακολούθησης και Εποπτείας της σίτισης του Πανεπιστημίου έχουν το
απόλυτο  δικαίωμα  ελέγχου  και  παρακολούθησης  της  λειτουργίας  των  χώρων  σίτισης  και  τον
οποιονδήποτε  έλεγχο  είναι  υποχρεωμένος  να  δεχθεί  ο  ανάδοχος  και  να  παρέχει  πρόθυμα  όλα  τα
απαραίτητα στοιχεία που θα του ζητηθούν. 
Επιπλέον οι παραπάνω Επιτροπές έχουν το δικαίωμα να ελέγχουν και την τήρηση του συστήματος HACCP
που υποχρεωτικά πρέπει να τηρεί ο ανάδοχος, όπως αρχεία καταγραφών θερμοκρασίας αποθηκευτικών
θαλάμων,  αρχεία  ελέγχου  καθαριότητας,  αρχεία  ελέγχου  παραλαβής  πρώτων  υλών  κ.λπ.  και  να
πραγματοποιούν δειγματοληψίες για περαιτέρω αναλύσεις,  όπως δειγματοληψία για μικροβιολογικούς
παράγοντες,  δειγματοληψία  επιφάνειας  εργασίας  για  έλεγχο  καθαριότητας,  δειγματοληψία  όλων των
πρώτων υλών. 

6.2 Διάρκεια σύμβασης118 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε  572 ημέρες από την υπογραφή της . (2019,2020)

Επιπλέον  ενδέχεται  να  ανατεθούν  στον  ανάδοχο  νέες  υπηρεσίες  (δικαιώματα  προαίρεσης)  που
αντιστοιχούν σε 150 ημέρες επιπλέον. 

6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν
από τη λήξη της διάρκειάς της,  σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του αναδόχου119. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως
αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην
αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης,  ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος120  Αν οι υπηρεσίες
παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης
του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το
άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

118 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016
119 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως

τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016
120 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016
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6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα
με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221121 του ν. 4412/2016

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο
ανάδοχος.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους
της σύμβασης,  συντάσσεται  πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής,  που αναφέρει  τις  παρεκκλίσεις  που
διαπιστώθηκαν  από  τους  όρους  της  σύμβασης  και  γνωμοδοτεί  αν  οι  αναφερόμενες  παρεκκλίσεις
επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του
αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,  μπορεί  να  εγκριθεί  η  παραλαβή  των  εν  λόγω  παρεχόμενων
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη
προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής
υποχρεούται  να  προβεί  στην  οριστική  παραλαβή  των παρεχόμενων  υπηρεσιών  της  σύμβασης  και  να
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του,
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30
ημερών από την  ημερομηνία  υποβολής  του  και  δεν  ληφθεί  σχετική  απόφαση  για  την  έγκριση  ή  την
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου,
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  τη  σύμβαση  έλεγχοι  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  6  του
άρθρου  218  του  ν.  4412/2016.  Οι  εγγυητικές  επιστολές  προκαταβολής  και  καλής  εκτέλεσης  δεν
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών
πρωτοκόλλων122. 

Ο Αντιπρύτανης 
Οικονομικών, Προγραμματισμού και ανάπτυξης

 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Καθηγητής Γεώργιος Π. Λέπουρας

121 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016
122 Για τις υπηρεσίες καθαριότητας -φύλαξης πρβλ άρθρο 68 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 3863/2010
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  –  Αναλυτική  Περιγραφή  Φυσικού  και  Οικονομικού  Αντικειμένου  της  Σύμβασης
(προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη σίτιση των φοιτητών του
Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου  σε  ΔΥΟ  (2)  ΟΜΑΔΕΣ  Α)  ΟΜΑΔΑ:  ΤΡΙΠΟΛΗ,  ΝΑΥΠΛΙΟ,  ΚΟΡΙΝΘΟΣ,   (Β)
ΟΜΑΔΑ: ΣΠΑΡΤΗ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ, για παροχή πρωινού, γεύματος και δείπνου ανά ημέρα, για όλες τις ημέρες
της εβδομάδας, συνολικής αξίας για κάθε φοιτητή που δικαιούται δωρεάν σίτιση, ίσης με το ποσό που
χορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο για την ημερήσια σίτισή του, που σήμερα ανέρχεται στο ποσό των
1,80 Ευρώ,  συν τον αναλογούντα Φ.Π.Α. (24%).  

Η σίτιση παρέχεται στους χώρους σίτισης όλες τις ημέρες της εβδομάδας (επτά ημέρες) και για όλη τη
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ενώ θα διακόπτεται κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και
Πάσχα και κατά τους θερινούς μήνες που παραμένει κλειστό για τους φοιτητές, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία.  Σε  περίπτωση  παράτασης  του  διδακτικού  έτους,  δύναται  να  παραταθεί,  κατόπιν  της
Αποφάσεως της Αναθέτουσας Αρχής, για ανάλογο χρονικό διάστημα η σίτιση των φοιτητών. Η έναρξη και
λήξη  της  περιόδου  λειτουργίας  των  φοιτητικών  εστιατορίων  μπορεί  να  μετατίθεται  με  απόφαση  της
Αναθέτουσας Αρχής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται στον ανάδοχο
δέκα(10) ημέρες πριν την ημέρα έναρξης ή λήξης του ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση αναστολής των
μαθημάτων ή διακοπής της λειτουργίας του Πανεπιστημίου λόγω ανωτέρας βίας,  η Αναθέτουσα Αρχή
γνωστοποιεί το γεγονός στον Ανάδοχο εντός τριών (3) ημερών.

Οι  ώρες λειτουργίας των φοιτητικών εστιατορίων θα είναι  καθημερινά από τις  8.00 έως και  τις  9.00
(πρωινό), 13.00 μεσημβρινή έως 15.00 (γεύμα) και από 18.00 έως 20.00 (δείπνο). Οι ώρες αυτές είναι
δυνατόν μετά από έγκριση του Τμήματος Φοιτητικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,  να
τροποποιούνται, αν κατά την εφαρμογή διαπιστωθεί ότι δεν εξυπηρετούνται οι φοιτητές.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να σιτίζει τους φοιτητές των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην
Κόρινθο,  Σπάρτη, Τρίπολη,  Ναύπλιο και  στην Καλαμάτα είτε σε χώρους εστίασης  που θα διαθέσει  το
Πανεπιστήμιο είτε σε κατάλληλα εστιατόρια των αναδόχων μέσα στις αντίστοιχες πόλεις.

Οι παραπάνω χώροι σίτισης θα εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις της σίτισης μέσα σε περιβάλλον υγιεινό,
καθαρό και ευπρεπές ανάλογο με την ιδιότητα των φοιτητών και του προσωπικού του Πανεπιστημίου, οι
οποίοι θα διαπιστωθούν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Εποπτείας επιτόπου. 

Επιπροσθέτως, όταν ο ανάδοχος καλείται να μεταφέρει εδέσματα (πρωί-μεσημέρι–βράδυ) , τα οποία θα
παρασκευάζει στις κεντρικές εγκαταστάσεις του, η μεταφορά πρέπει να γίνεται με κατάλληλα μέσα όπως
αναφέρονται στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας HACCP.

Η  σίτιση  των  φοιτητών  θα  γίνεται  όλες  τις  ημέρες  της  εβδομάδας  στους  χώρους  εστίασης  που  θα
λειτουργούν στις αντίστοιχες πόλεις  των σχολών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με το σύστημα της
αυτοεξυπηρέτησης (self-service) και με ενιαίο εδεσματολόγιο (menu) για πρωινό, γεύμα και δείπνο καθώς
και τυχόν βελτιώσεις και επιπλέον παροχές που θα προσφέρει ο ανάδοχος στην προσφορά του.

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  παρέχει  ημερήσια  σίτιση  και  στους  μη  δικαιούμενους  δωρεάν  σίτιση
φοιτητές  (προπτυχιακούς,  μεταπτυχιακούς),  καθώς  και  στο  προσωπικό  (διδακτικό,  διοικητικό)  του
Πανεπιστημίου, σε τιμή που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των 0,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για
το πρωινό και των 2,25 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για κάθε γεύμα

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  παραλαμβάνει  από  τις  γραμματείες  κάθε  Σχολής  του  Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου καθημερινά  και  μέχρι  τη λήξη του ακαδημαϊκού  έτους  κατάσταση  με  τον  αριθμό  των
δικαιούμενων δωρεάν σίτισης φοιτητών ο οποίος μπορεί να μεταβάλλεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.
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Το Πανεπιστήμιο δε φέρει καμιά ευθύνη αν ο αριθμός των δικαιούμενων δωρεάν σίτισης φοιτητών είναι
μικρότερος του αναφερόμενου ενδεικτικού αριθμού των φοιτητών.

Το γεύμα και το δείπνο θα αποτελούνται από διαφορετικά φαγητά. Τυχόν αλλαγές στο εδεσματολόγιο του
αναδόχου,  λόγω  έλλειψης  ενός  προϊόντος  στην  αγορά,  μπορούν  να  γίνουν  μετά  από  πρόταση  της
Επιτροπής Εποπτείας και έγκριση - σύμφωνης γνώμης της Αναθέτουσας Αρχής με την προϋπόθεση ότι το
νέο εδεσματολόγιο θα είναι ισάξιο.

Τα φαγητά θα πρέπει να είναι πάντοτε ζεστά και το σερβίρισμα τους να είναι άψογο. Τα μαγειρεμένα
φαγητά που  δεν  καταναλώθηκαν,  δεν  μπορούν να χρησιμοποιηθούν  την  επόμενη φορά (βράδυ ή το
επόμενο μεσημέρι),  παρά μόνον ως επιπλέον έδεσμα των προβλεπομένων από το εδεσματολόγιο της
ημέρας εδεσμάτων.

Το βάρος των μερίδων των παρασκευαζόμενων φαγητών, η αναλογία των χρησιμοποιουμένων υλικών και
γενικά των εδεσμάτων, καθώς και η ποιότητα θα είναι τουλάχιστον σύμφωνα με όσα ορίζονται σχετικά
από τις ισχύουσες Αγορανομικές διατάξεις.

H 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  του  χώρου σίτισης  διενεργείται  από Επιτροπή που  ορίζεται  από την
Αναθέτουσα Αρχή , σε ημερομηνίες που θα καθορίζει η Διοίκηση του Πανεπιστημίου ή η Επιτροπή και
είναι  ανεξάρτητος  του  ελέγχου  που  ενεργείται  από  τις  καθ’  ύλην  Αρμόδιες  Κρατικές  Υπηρεσίες
(Αγορανομία,  Υγειονομική  Υπηρεσία  Υπουργείου  ή  Νομαρχιακής  Αυτοδιοίκησης  κ.λ.π).  H  Επιτροπή
Παρακολούθησης και Εποπτείας αποτελείται από υπαλλήλους του Πανεπιστημίου, μέλη Δ.E.Π. και από
φοιτητές. Η συγκρότηση της Επιτροπής αυτής γίνεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Τα ανωτέρω όργανα παρακολουθούν την τήρηση όλων των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο, τα δε
πορίσματά τους θα τα υποβάλλουν στην Αναθέτουσα Αρχή του Πανεπιστημίου για ενημέρωση και λήψη
σχετικών αποφάσεων.

H δειγματοληψία  για  την  άσκηση  χημικού  ή άλλου ελέγχου των χρησιμοποιουμένων  υλικών και  των
παρασκευασμάτων, η διαδικασία της χημικής ανάλυσης κ.λ.π., ρυθμίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η άποψη των σιτιζομένων για την ποιότητα, ποσότητα, το σερβίρισμα και γενικά την εξυπηρέτησή τους
από τον ανάδοχο, αποτελεί βασικό κριτήριο καλής λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιατορίων. Για το λόγο
αυτό θα υπάρχουν σε εμφανή σημεία του εστιατορίου ειδικά κουτιά όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
διατυπώνουν σε έντυπα τις  απόψεις  τους καθώς και  προτάσεις  για τη βελτίωση της λειτουργίας των
Φοιτητικών Εστιατορίων .

Η επιστασία, φύλαξη και ασφάλεια των χώρων που διατίθενται για την σίτιση των φοιτητών βαρύνει τον
ανάδοχο κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα αναγκαία
μέτρα για το σκοπό αυτό.

Η εποπτεία της λειτουργίας του Εστιατορίου και ειδικότερα ο έλεγχος της γνησιότητας και ποιότητας των
χρησιμοποιουμένων  υλικών  της  ποσότητας  και  του  βάρους  των  χορηγουμένων  μερίδων  φαγητού,  ο
έλεγχος του τιμοκαταλόγου, καθώς και της εφαρμογής των Οδηγών Υγιεινής του ΕΦΕΤ για τις επιχειρήσεις
μαζικής  εστίασης  διενεργείται  από  αρμόδια  Επιτροπή,  που  ορίζεται  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  του
Πανεπιστημίου  και  είναι  ανεξάρτητος  του  ελέγχου  που  ενεργείται  από  τις  κρατικές  υπηρεσίες
αυτεπαγγέλτως. Το ανωτέρω όργανο θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την τήρηση όλων των όρων της
σύμβασης  από  τον  ανάδοχο,  τα  δε  πορίσματά  του  θα  τα  υποβάλει  στην  Αναθέτουσα  Αρχή  του
Πανεπιστημίου  για  την  τυχόν  επιβολή  σ'  αυτόν  των  προβλεπομένων  από  την  εν  λόγω  διακήρυξη
κυρώσεων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα όργανα που
ασκούν αυτόν.

Ο ανάδοχος είναι  υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί  στο Εστιατόριο πρώτες ύλες άριστης  ποιότητας και
ελεγμένες  από τις  αρμόδιες  κρατικές  υπηρεσίες  π.χ.  για  την  ποιότητα των κρεάτων έλεγχος  από την
Κτηνιατρική Υπηρεσία κ.λ.π.

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

Η σύνθεση του προγράμματος σίτισης και το βάρος των μερίδων προκαθορίζονται σε γενικές γραμμές από
τη διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Τεχνικές προδιαγραφές πρώτων υλών και ενδεικτικό εδεσματολόγιο) και
την προσφορά του αναδόχου.

Το   ακριβές   πρόγραμμα  για  κάθε  μήνα  θα  καταρτίζεται  με  συνεργασία  του/ων  αναδόχου/ων,  των
εκπροσώπων του Ιδρύματος και θα δημοσιοποιείται μέχρι τις 20 του προηγούμενου μήνα. Ο ανάδοχος
υποχρεούται να προσφέρει εκτός των γευμάτων, τη σαλάτα και τα συνοδευτικά που θα καθορίζεται στο
πρόγραμμα  και  να  διαθέτει  σε  κάθε  τραπέζι  ξύδι,  λάδι,  λεμόνι,  αλάτι  και  πιπέρι.  Σε  κάθε  γεύμα  θα
υπάρχουν  διαθέσιμα  τα  συνήθη  καρυκεύματα  (μουστάρδα,  κέτσαπ  κ.λ.π.).  Βασικό  κριτήριο  για  τον
καθορισμό της ποιότητας του φαγητού, πέραν των άριστων πρώτων υλών και της ποσότητας αποτελεί και
η  γευστική  απόλαυση  του  σιτιζομένου,  η  τήρηση  των  κανόνων  υγιεινής  διατροφής,  ο  τρόπος
μεριδοποίησης και το σερβίρισμα. Ο έλεγχος της ποσότητας και της ποιότητας θα γίνεται με βάση τις
ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.

Απαγορεύεται  στον  ανάδοχο  να  διακόψει  για  οποιαδήποτε  αιτία  την  λειτουργία  του  εστιατορίου.  Σε
περίπτωση  διακοπής  κηρύσσεται  έκπτωτος,  η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  καταπίπτει  υπέρ  του
Πανεπιστημίου και η Αναθέτουσα Αρχή αυτού αποφασίζει την εκ νέου διενέργεια του διαγωνισμού κατά
την διαδικασία του Ν.4412/2016.  Σε περίπτωση παράβασης οιουδήποτε όρου της σύμβασης (που θα
υπογραφεί)  για την οποία δεν προβλέπεται  από τις προηγούμενες παραγράφους-  η επιβολή ποινικής
ρήτρας, ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς άλλη διατύπωση, στην καταβολή ποινικής ρήτρας μέχρι χιλίων
(1.000) ευρώ, για κάθε όρο, επιβαλλόμενης με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής του Πανεπιστημίου.

Η Αναθέτουσα Αρχή του Πανεπιστημίου, εκτός από τις παραπάνω κυρώσεις, μπορεί και να κηρύξει τον
ανάδοχο  έκπτωτο,  εάν  παραβεί  ουσιώδεις  όρους  της  σύμβασης.  Μεταξύ  των  ουσιωδών  όρων
περιλαμβάνονται και οι αναφερόμενοι στη καλή λειτουργία του εστιατορίου, στην παροχή μερίδων σε
ποιότητα  και  ποσότητα  που  προβλέπει  η  σύμβαση  και  οι  ισχύουσες  Αγορανομικές  -Υγειονομικές
διατάξεις.

Το ποσό που οφείλει να καταβάλλει ο ανάδοχος για ποινική ρήτρα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατατίθεται
σε  Τράπεζα  που  συνεργάζεται  με  το  Πανεπιστήμιο  και  η  σχετική  απόδειξη  προσκομίζεται  στο
Πανεπιστήμιο εντός 10 εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης της Αναθέτουσας
Αρχής,  διαφορετικά  παρακρατείται  από  το  Χρηματικό  Ένταλμα  Πληρωμής  του.  Σε  περίπτωση  που  η
παρακράτηση δεν καταστεί  εφικτή παρακρατείται το ποσό αυτό από την εγγύηση καλής εκτέλεσης,  η
οποία όμως πρέπει να συμπληρωθεί με νέα εγγυητική επιστολή τραπέζης από τον ανάδοχο μέσα σε δέκα
(10) εργάσιμες ημέρες.

ΧΩΡΟΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ

Η παρασκευή κάθε είδους εδέσματος γίνεται αποκλειστικά στον χώρο του  αναδόχου με τον προτεινόμενο
από τον ανάδοχο εξοπλισμό, σύμφωνα με την προσφορά του.

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή, ασφαλής και χωρίς οποιαδήποτε πρακτικό
πρόβλημα για την Αναθέτουσα Αρχή,  μεταφορά και παράδοση των ημερήσιων σιτηρεσίων στους χώρους
σίτισης. (η οποία και θα τεκμηριώνεται στην προσφορά του).

ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Α)  Στον  ανάδοχο  του  διαγωνισμού  παρέχεται,  χωρίς  μίσθωμα,  η  χρήση  των  χώρων  εστίασης  του
Πανεπιστημίου για εκείνες τις πόλεις, οι οποίοι θα παραχωρηθούν στον ανάδοχο από το Πανεπιστήμιο με
ιδιαίτερα πρωτόκολλα παραλαβής και παραδόσεως την ημέρα της υπογραφής των Συμβάσεων και τα
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οποία θα επισυναφθούν σ' αυτές με την υποχρέωση του αναδόχου να διαθέσει τον απαραίτητο εξοπλισμό
σε έπιπλα, σκεύη κλπ. για την λειτουργία τους. Επίσης είναι υποχρεωμένος να διαμορφώσει με δικά του
έξοδα τους διατιθέμενους από το Πανεπιστήμιο χώρους που αποτελούν το εστιατόριο προκειμένου στην
απρόσκοπτη εύρυθμη και  άρτια λειτουργία του εστιατορίου. Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθει θα
πρέπει να είναι σε άριστη κατάσταση.

Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να διατηρεί σε καλή λειτουργική κατάσταση τις εγκαταστάσεις  του
χώρου  εστίασης  που  της  έχει  παραχωρηθεί  από  το  Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου.  Συγκεκριμένα,  θα
συντηρεί  τον  εξοπλισμό  που  της  έχει  διατεθεί,  το  ηλεκτρολογικό  και  υδραυλικό  δίκτυο,  το  σύστημα
εξαερισμού και θέρμανσης. Σε περίπτωση φθοράς των παραπάνω από συνήθη χρήση, ο ανάδοχος θα τις
επισκευάζει  άμεσα  με  δική  του  δαπάνη.  Επίσης  υποχρεούται  στην  άμεση  αντικατάσταση  των
καταστρεφόμενων ειδών, καθώς και την αντικατάσταση των κρινόμενων ως ακαταλλήλων από τα αρμόδια
όργανα του Πανεπιστημίου για τον έλεγχο του χώρου.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου αποκλειστικά, για την
σίτιση των φοιτητών όπως αναφέρεται παραπάνω. Χορευτικές η ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις φοιτητών η
άλλων Πανεπιστημιακών συλλόγων επιτρέπονται μόνον μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής του
Πανεπιστημίου κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος (εγγράφως).

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  μετά  την  λήξη  της  σύμβασης  να  αποκομίσει  μέσα  σε  πέντε  (5)  ημέρες  τα
αγορασθέντα  απ'  αυτόν  έπιπλα,  σκεύη  κ.λ.π.  Ο  ανάδοχος  ουδεμίας  αποζημίωσης  δικαιούται,  για
εκτελεσθείσες εργασίες στο Εστιατόριο ή για την τοποθέτηση μονίμων εγκαταστάσεων.

Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά την λήξη της σύμβασης να αποζημιώσει το Πανεπιστήμιο για κάθε φθορά,
καταστροφή ή απώλεια των παραδοθέντων σ' αυτόν εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, επίπλων, μαγειρικών
σκευών και ειδών εστίασης. 

Μετά την λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες να είναι έτοιμος,
για την παράδοση των χώρων του Εστιατορίου και των εγκαταστάσεων αυτού. Επίσης να εξοφλήσει τυχόν
οφειλές προς τρίτους που προέκυψαν κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.

Η παράδοση θα γίνει σε Επιτροπή, που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή του Πανεπιστημίου. 

Η εν λόγω Επιτροπή θα καταρτίσει  πίνακες  του παραπάνω υλικού στους οποίους θα αναφέρονται  οι
φθορές,  καταστροφές  ή  απώλειες  και  η  αποτίμησή  τους  σε  Ευρώ  και  θα  τους  υποβάλλουν  στην
Αναθέτουσα Αρχή του Πανεπιστημίου η οποία θα καθορίσει το ποσοστό των οφειλόμενων.

Β) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος διαθέτει  χώρους ιδιοκτησίας του εντός των αντίστοιχων
πόλεων θα πρέπει να είναι κατάλληλοι για σίτιση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να πληρούν
όλες τις  ηλεκτρικές,  υδραυλικές,  αποχετευτικές εγκαταστάσεις  και τον πλέον κατάλληλο εξοπλισμό σε
βαθμό που να επαρκεί για την άνετη εξυπηρέτηση των σιτιζόμενων ατόμων του Πανεπιστημίου.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Ο  ανάδοχος  που   θα   προκύψει  από  τον  παρόντα  διαγωνισμό  έχει  την  ευθύνη  της  πρόσληψης,
απασχόλησης, πληρωμής, ασφάλισης και τυχόν αποζημίωσης του πάσης φύσεως και κατάλληλου για τη
λειτουργία των χώρων παροχής εστίασης, προσωπικού.

Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  έχει  πάντοτε  επαρκές  και  ειδικευμένο  προσωπικό,  για  την  πλήρη
εξυπηρέτηση των σιτιζομένων φοιτητών,  εφοδιασμένο με τα απαραίτητα βιβλιάρια  Υγείας,  πρόσφατα
θεωρημένα όπως προβλέπεται από τον Οδηγό Υγιεινής Πρακτικής του ΕΦΕΤ.

Το προσωπικό που ασχολείται με την παρασκευή των φαγητών και το σερβίρισμα θα πρέπει, εκτός της
άψογης  ατομικής  καθαριότητας,  να  φέρει  καθαρή  στολή  και  απαραίτητα  κατάλληλο  κάλυμμα  των
μαλλιών  (σκούφο).  Θα  υπάρχει  οπωσδήποτε  στο  προσωπικό  ένα  άτομο  το  οποίο  θα  απασχολείται
αποκλειστικά και μόνο με την καθαριότητα των χώρων εστίασης.

Η καθαριότητα των χώρων του Εστιατορίου είναι  της αποκλειστικής ευθύνης του αναδόχου.  Ο χώρος
πρέπει να διατηρείται άψογος και στον χρόνο μεταξύ των γευμάτων.
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Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ασφαλίσει  το  προσωπικό  του,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις.  Το
Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου  ουδεμία  ευθύνη  φέρει,  για  τις  συνέπειες  της  μη  ασφάλισης  αυτού
(προσωπικού).  Επίσης,  υποχρεούται  να  τηρεί  και  να  εφαρμόζει  τους  νόμους  και  τις  διατάξεις  της
εργατικής Νομοθεσίας για τις συνθήκες εργασίας, τήρηση των Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων για τις
δικαιούμενες αποδοχές, ωράριο εργασίας, κοινωνικές ασφαλίσεις κ.λ.π., καθώς και να χρησιμοποιεί μόνο
προσωπικό που θα είναι  ασφαλισμένο  απ’  αυτόν  στο  αρμόδιο  Ασφαλιστικό  Ταμείο  ή Οργανισμό.  Το
Πανεπιστήμιο ουδεμία ευθύνη φέρει για τις συνέπειες της μη ασφάλισης του προσωπικού. Παράλληλα
είναι υποχρεωμένος να τηρεί τους Νόμους και διατάξεις που ισχύουν, για την υγεία και ασφάλεια του
προσωπικού  που  θα  απασχολείται  σε  όλους  του  χώρους  των  Φ.Ε.,  προς  αποφυγή  τυχόν  εργατικού
ατυχήματος.  Το προσωπικό προσλαμβάνεται  από τον ανάδοχο,  αφού προηγουμένως διαπιστωθεί,  ότι
είναι υγιές, γεγονός το οποίο προκύπτει από επίσημα έγγραφα πιστοποιητικά υγείας που θα κατατεθούν
στον ανάδοχο και θα είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των Υπηρεσιών Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτ-
σης  και των μελών επιτροπών ελέγχου.

Το Πανεπιστήμιο κατόπιν εισήγησης της Αρμόδιας Επιτροπής ή των αρμόδιων Υπηρεσιακών παραγόντων
μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να προσλάβει και άλλους υπαλλήλους αν κρίνει ότι οι υπηρετούντες
δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση των φοιτητών.

Το Πανεπιστήμιο μετά από εισήγηση των αρμοδίων οργάνων και με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του
μπορεί  να  ζητήσει  από  τον  ανάδοχο  να  απολύσει  υπάλληλο  του  εστιατορίου  για  λόγους  υγείας  ,
ανάρμοστης  συμπεριφοράς  ή  έλλειψης  καθαριότητας.  Ο  απολυόμενος  δεν  δύναται  να  απαιτήσει  την
τυχόν  δικαιούμενη  αποζημίωση  από  το  Πανεπιστήμιο.  Για  τυχόν  απαιτήσεις  του  Πανεπιστημίου
υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδώσει οποιαδήποτε άδεια απαιτείται για την ορθή λειτουργία του
φοιτητικού εστιατορίου και να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη νόμιμη λειτουργία πριν
την έναρξη της λειτουργίας του. Η όποια οικονομική επιβάρυνση προκύψει κατά την έκδοση αδειών και
πιστοποιητικών βαρύνει τον Ανάδοχο.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ

Ο ανάδοχος που θα προκύψει από τον παρόντα διαγωνισμό έχει την ευθύνη:

1. Της προμήθειας των πρώτων υλών, της ετοιμασίας και διατήρησης των φαγητών έως τη διανομή τους
(αγορά,  μεταφορά,  αποθήκευση  πρώτων  υλών,  συντήρηση  σε  ψυγεία  στο  χώρο  των  μαγειρείων,
καθάρισμα, πλύσιμο, τεμαχισμός, μαγείρεμα, μεριδοποίηση και διανομή του).

2.  Της  τοποθέτησης  του  ψωμιού,  των  μαχαιροπήρουνων,  των  ποτηριών,  των  χαρτοπετσετών,  του
ελαιολάδου για τις σαλάτες και των λοιπών αρτυμάτων και καρυκευμάτων στους κατάλληλους χώρους
που προβλέπονται γι’ αυτά.

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

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

5.  Για  την  εξασφάλιση  της  ομαλής  και  απρόσκοπτης  λειτουργίας  συσκευών  και  εγκαταστάσεων  του
μαγειρείου και του χώρου παραμονής κοινού του εστιατορίου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο ανάδοχος.
Για  το  σκοπό  αυτό  φροντίζει  για  τους  χειρισμούς  και  την  επίβλεψη  λειτουργίας,  τον  έλεγχο  και  τις
ρυθμίσεις  συσκευών  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  των  κατασκευαστών,  προληπτική  συντήρηση
εγκαταστάσεων  και  μικροεπισκευές  (αλλαγή  ασφαλειών,  αποκατάσταση  μικροδιαρροών,  αποφράξεις
αποχετεύσεων κ.λ.π).
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6.  Ομοίως  η  εποπτεία  της  επάρκειας  και  της  ασφαλούς  αποθήκευσης  και  χρήσης  των  λειτουργικών
αναλωσίμων ως καύσιμα  (υγραέριο), νερό χρήσεως με τις αντίστοιχες δεξαμενές και φιάλες, ανήκει στην
αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου.

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

Περιγραφή Οικονομικού Αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο  της  σύμβασης   είναι  η  «ΣΙΤΙΣΗ  ΤΩΝ  ΦΟΙΤΗΤΩΝ»  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου  και
υποδιαιρείται σε ΔΥΟ (2) ΟΜΑΔΕΣ όπως αναφέρονται παρακάτω:     

(Α) ΟΜΑΔΑ: ΤΡΙΠΟΛΗ, ΝΑΥΠΛΙΟ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ  

(Β) ΟΜΑΔΑ : ΣΠΑΡΤΗ, ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV : 55320000-9 Yπηρεσίες Παροχής Γευμάτων).
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα123:

ΟΜΑΔΑ  (Α):  «Σίτιση  για  τις  Πανεπιστημιακές  Μονάδες  Τρίπολης,  Ναυπλίου,  Κορίνθου»,  εκτιμώμενης
αξίας 491.248,80  € πλέον ΦΠΑ ήτοι 609.148,51 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την μέγιστη παροχή
378 ημερήσιων σιτηρεσίων για 722 ημέρες (συμπεριλαμβάνονται και τα δικαιώματα προαίρεσης).

ΟΜΑΔΑ  (Β):  «Σίτιση  για  τις  Πανεπιστημιακές  Μονάδες  Σπάρτης,  Καλαμάτας  »,  εκτιμώμενης  αξίας
505.544,40  € πλέον ΦΠΑ ήτοι  626.875,06  € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  για την μέγιστη παροχή  389
ημερήσιων σιτηρεσίων για 722 ημέρες (συμπεριλαμβάνονται και τα δικαιώματα προαίρεσης).

    ΟΜΑΔΑ (Α) 
Ενδεικτικός Αριθμός

Ημερήσιων Σιτηρεσίων

Πανεπιστημιακή Μονάδα Τρίπολης 178

Πανεπιστημιακή Μονάδα Ναυπλίου 96

Πανεπιστημιακή Μονάδα Κορίνθου 104

ΣΥΝΟΛΟ 378

123 Πρβλ άρθρο 59  ν.  4412/2016.  Οι  A.A.  μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών
τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Επίσης αναφέρουν τους
βασικούς λόγους  της  απόφασής  τους  να  μην  διαιρέσουν  μία  σύμβαση σε  τμήματα,  στοιχείο  που περιλαμβάνεται  στα
έγγραφα της σύμβασης (Πχ Παράρτημα .. ή άλλο περιγραφικό έγγραφο) ή στην ειδική έκθεση του άρθρου 341 ν. 4412/2016.
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ΟΜΑΔΑ (Β)
Ενδεικτικός Αριθμός

Ημερήσιων Σιτηρεσίων

Πανεπιστημιακή Μονάδα Σπάρτης 180

Πανεπιστημιακή Μονάδα Καλαμάτας 209

ΣΥΝΟΛΟ 389

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή στο σύνολο των ΟΜΑΔΩΝ και όχι για μέρος τους. 

Επισημαίνεται ότι : Eνδέχεται να ανατεθούν στον ανάδοχο νέες Υπηρεσίες ύψους έως 207.090,00 € (άνευ
ΦΠΑ)  ήτοι  256.791,60 €  (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%)  που  θα  συνίστανται  στην  επανάληψη
Υπηρεσιών με τις ζητούμενες από τη σύμβαση που θα υπογραφεί στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού
και  αντιστοιχούν  σε  150  ημέρες  επιπλέον.  Η  άσκηση  των  δικαιωμάτων  προαίρεσης  εφόσον  υπάρξει
τοποθετείται χρονικά εντός ενάμιση (1,5) έτους από την υπογραφή της σύμβασης.
Η εκτιμώμενη  αξία  της  σύμβασης  συμπεριλαμβανομένων  των δικαιωμάτων  προαίρεσης  ανέρχεται  σε
996.793,20 €μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % ήτοι 1.236.023,57 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %
(CPV : 55320000-9 Yπηρεσίες Παροχής Γευμάτων),

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 572 ημέρες. Εάν συμπεριληφθούν τα δικαιώματα προαίρεσης αυτά
αντιστοιχούν σε 150 ημέρες επιπλέον .

Συνολικά η σύμβαση μαζί με τα δικαιώματα προαίρεσης αντιστοιχεί σε 722 ημέρες. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί  με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας  από οικονομική  άποψη προσφοράς,
βάσει  της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές πρώτων υλών και ενδεικτικό εδεσματολόγιο

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει καθημερινά το πρόγραμμα εδεσματολογίου που υπέβαλε μαζί με
την προσφορά του και  από άποψη ποιότητας και από άποψη ποσότητας και  να αναρτά στον πίνακα
ανακοινώσεων, ανελλιπώς αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα σίτισης το οποίο δεν θα τροποποιεί χωρίς
την  έγκριση  της  αρμόδιας  Επιτροπής.  Τυχόν  αλλαγές  στο  μενού  του  αναδόχου,  λόγω  έλλειψης  ενός
προϊόντος  στην  αγορά,  θα  πρέπει  να  γίνουν  μετά  από  έγκριση  της  Επιτροπής  Παρακολούθησης  και
Εποπτείας, με την προϋπόθεση ότι το νέο γεύμα θα είναι ίσης ποσοτικής και θερμιδικής αξίας με το μενού
της ημέρας. Το ημερήσιο μενού θα πρέπει να πληροί όλους τους όρους υγιεινής διατροφής και, ως προς
τη ποσότητα και το βάρος, να είναι σύμφωνο με τις κείμενες Αγορανομικές Διατάξεις.

Σε κάθε γεύμα θα προσφέρονται:

1. πρωινό (υποχρεωτικά)

2. πρώτο πιάτο (προαιρετικά )

3. δύο εναλλακτικά φαγητά ως κυρίως πιάτο (υποχρεωτικά) και

4.  συνοδευτικά  (υποχρεωτικά)  σύμφωνα  με  τους  παρακάτω  Πίνακες  Ι  «Β2.  Ανάλυση  γευμάτων»  και
Πίνακας ΙΙ (Γ. Βάρος μερίδων ).

Τα δεκατέσσερα εβδομαδιαία γεύματα θα πρέπει να έχουν ενδεικτικά τουλάχιστον την πιο κάτω βασική
σύνθεση ,την οποία ο ανάδοχος μπορεί να βελτιώσει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά ως προς τη σύνθεσή
τους.

Πρωινό (ενδεικτική σύνθεση) σύμφωνα με τους παρακάτω Πίνακας Ι «Β1. Ανάλυση Πρωινού»

Καφές* ή Τσάι ή Γάλα**

Ψωμί

Μερίδα βούτυρο

Μερίδα μέλι ή μαρμελάδα

Φρέσκα Φρούτα ή φρέσκος χυμός

Αυγό βραστό

* Ο καφές θα είναι φίλτρου ή στιγμιαίος (μερίδες) αναγνωρισμένης βιομηχανίας

**Το γάλα του πρωινού θα είναι πλήρες μακράς διάρκειας ή εβαπορέ αναγνωρισμένης βιομηχανίας.

Κύριο πιάτο γεύματος και δείπνου

ΔΥΟ (2) γεύματα με φρέσκο κιμά και σαλάτα εποχής

ΔΥΟ (2) γεύματα με λαδερά και τυρί α ’ποιότητας ή ζυμαρικά και τυρί α ’ ποιότητας

ΔΥΟ (2) γεύματα με κοτόπουλο ,τυρί α΄ ποιότητας και σαλάτα εποχής

ΤΡΙΑ (3) γεύματα με κρέας και σαλάτα εποχής

ΔΥΟ (2) γεύματα με ψάρι και σαλάτα εποχής.

ΔΥΟ (2) γεύματα με όσπρια και τυρί α ’ ποιότητας , ή λαχανικά και τυρί α ’ ποιότητας ή ομελέτα και τυρί α’
ποιότητας.

Φρέσκα φρούτα ή γλυκό.
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Για την παρασκευή των φαγητών ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί υλικά αρίστης ποιότητας. Όλα
τα φαγητά θα περιέχουν γαρνιτούρα (ρύζι  μακαρόνια πατάτες).  Όλα τα γεύματα θα συνοδεύονται με
ψωμί σαλάτα και φρέσκα φρούτα.

Ειδικότερα :

1.Για τα κρέατα και τα πουλερικά θα είναι όλα νωπά αρίστης ποιότητας. Ο κιμάς θα παρασκευάζεται από
καθαρό μυϊκό κρέας (νωπό αρίστης ποιότητας )  το οποίο κρέας πρέπει να κόβει με ευθύνη του στην
κουζίνα του εστιατορίου σε κιμά, σε ώρα προκαθορισμένη για να είναι δυνατός ο έλεγχος σε συνεννόηση
με την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και εποπτείας της λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου. 

 Ιδιαίτερα οι κεφτέδες δεν θα περιέχουν ψωμί σε αναλογία μεγαλύτερη του 18% υπολογισμένου επί ξηράς
ουσίας ,το δε ψήσιμό τους θα είναι πλήρες.

2.Τα ψάρια θα είναι όλων των κατηγοριών Α’ ποιότητας. Στον κατάλογο του εστιατορίου θα αναγράφεται
με σαφήνεια αν το φαγητό είναι κατεψυγμένο.

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

4. Τα βούτυρα τα φυτικά λίπη και τα φυτικά έλαια θα είναι αρίστης και αναγνωρισμένης βιομηχανίας.
Ειδικότερα θα χρησιμοποιούνται και έπειτα από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής :

- Ελαιόλαδο για σαλάτα αγορανομικής οξύτητας 0- 1 βαθμών.

- Ελαιόλαδο για φαγητά αγορανομικής οξύτητας 0 - 1,5 βαθμών.

- Λάδι για τηγανητά αγορανομικής οξύτητας 0- 1, 5 βαθμών ή σπορέλαιο .

- Μαγειρικά λίπη αναγνωρισμένης βιομηχανίας.

- Βούτυρο γάλακτος για την παρασκευή των γλυκισμάτων

-  Για την παρασκευή ζυμαρικών θα χρησιμοποιείται το μαγειρικό λίπος σε ποσοστό 50% και το
βούτυρο γάλακτος σε ποσοστό 50%.

Τα εναπομείναντα από το τηγάνισμα έλαια δεν θα χρησιμοποιούνται ξανά. Απαγορεύεται ρητά η χρήση
ζωικών λιπών.

5. Το  ψωμί θα είναι ημέρας με αλεύρι τύπου 70%.

6. Τα τυριά, τα χορταρικά και όλα τα υπόλοιπα υλικά θα είναι Α’ ποιότητας.

Ειδικά για το τυρί φέτα θα πρέπει να έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ορίζει το άρθρο 83 του Κώδικα
Τροφίμων για τη φέτα .

7.  Το γιαούρτι  θα είναι  πρόβειο ή και  αγελαδινό,  πλήρες ή και  με μειωμένα λιπαρά,  σε καμιά όμως
περίπτωση υποκατάστατο.

8. Οι πατάτες δεν θα πρέπει να είναι προτηγανισμένες.

Ειδικότερα: 

Το κρέας και ο κιμάς, θα πρέπει να είναι άνευ ορατού λίπους και πρόσθετων ξένων υλών, ενώ παράλληλα
θα πρέπει να τηρούνται οι βασικοί κανόνες τυποποίησης-συσκευασίας. Για τα κατεψυγμένα ψάρια δεν θα
πρέπει να γίνεται προσθήκη πρόσθετων υλών ή να υπόκεινται σε άλλου είδους επεξεργασίας, πέραν της
κατάψυξης. Η οξείδωση, αφυδάτωση, απόψυξη- επανακατάψυξη, αλλοίωση καθώς και η παρουσία άλλων
τεχνικών  ελαττωμάτων,  καθιστούν  τα  παραπάνω  προϊόντα  ακατάλληλα.  Περαιτέρω,  η  θερμοκρασία
παραλαβής  αυτών,  θα πρέπει  να είναι  στους –15ο C,  ενώ είναι  απαραίτητο να τηρούνται  οι  βασικοί
κανόνες τυποποίησης-συσκευασίας.
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Το πρώτο πιάτο, το κυρίως πιάτο και τα συνοδευτικά, θα παρέχονται δύο φορές την ημέρα και θα είναι
διαφορετικό το γεύμα από το δείπνο.

Το εδεσματολόγιο με κοτόπουλο ή κρέας δεν θα επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα (μεσημέρι–βράδυ),
ούτε στο εδεσματολόγιο της επόμενης ημέρας.

Τυχόν αλλαγές στο εδεσματολόγιο του αναδόχου, λόγω έλλειψης ενός προϊόντος στη αγορά, μπορούν να
γίνουν μόνον μετά από αίτησή του στην αρμόδια Επιτροπή και έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή του
Πανεπιστημίου ή εξουσιοδοτημένο από αυτό πρόσωπο, λόγω του επείγοντος.

Πίνακας Ι

Β1. Ανάλυση ΠΡΩΙΝΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΩΙΝΟΥ 
Σύμφωνα με τις προτάσεις του προσφέροντος

Β2. Ανάλυση ΓΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΠΝΟΥ

Σύμφωνα με τις προτάσεις του προσφέροντος

Λαδερά

ιμάμ, γεμιστά, φασολάκια, μπριάμ, κουνουπίδι,
αρακάς, κολοκυθάκια,

μελιτζάνες κλλπ

Όσπρια φασόλια, φακές, ρεβίθια, φάβα κλπ

Πουλερικά Κοτόπουλο τύπου 65%.

Ζυμαρικά Μακαρόνια, πένες,  ταλιατέλες, τορτελίνια κλπ

Κιμάς

Μουσακάς, παστίτσιο, μπιφτέκι, παπουτσάκια,
κεφτέδες, σουτζουκάκια κ.λ.π

Κρέας Μοσχάρι (νωπό χωρίς κόκαλο) – αρνί

Ψάρια- Θαλασσινά νωπά ή κατεψυγμένα πέρκα, μαρίδα, φαγκρί κ.λ.π.  – καλαμαράκια,
χταπόδι, σουπιές,θράψαλα  κλπ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΥΡΙΟΥ ΠΙΑΤΟΥ
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Απλές σαλάτες μαρούλι, ντομάτα, λάχανο, αγγούρι,

 πιπεριές, ελιές, καλαμπόκι,  ρύζι,
κουνουπίδι , μπρόκολο 

και  οποιοδήποτε άλλα υλικά μόνα τους  ή με
απλή ανάμειξη

Σύνθετες σαλάτες

σεφ,  ρώσικη,  τυροσαλάτα,  τζατζίκι,  χωριάτικη
μελιτζανοσαλάτα,  πατατοσαλάτα  και  κάθε
συνδυασμός 2 ή

περισσότερων υλικών με διαδικασία

Φέτα

 Α΄ποιότητας 

ΦΡΟΥΤΑ

Φρούτα Εποχής Πορτοκάλι, μήλο, ροδάκινο, αχλάδι, 

σταφύλια κεράσια, κλπ

ΓΛΥΚΑ

Γλυκό

Κομπόστα, κρέμα, ρυζόγαλο,  γιαούρτι
πρόβειο, πάστες, τρούφες κλλπ

ΓΑΡΝΙΡΙΣΜΑΤΑ κυρίως πιάτου

* Τα λουκάνικα και η πίτσα δε θεωρούνται υποκατάστατα των κατηγοριών «κρέας» και «κιμάς», λόγω
μειωμένου κόστους σε σχέση με τα παραπάνω, και μπορούν χρησιμοποιούνται σποραδικά όταν υπάρχει
αστοχία πρόβλεψης της ζήτησης και όταν δεν γίνεται να υποκατασταθούν με αντίστοιχα γεύματα των
τριών πρώτων κατηγοριών.
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Γ. Βάρος μερίδων

Πίνακας ΙΙ

ΕΙΔΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ
1.Κρέας ψητό ή μαγειρευτό χωρίς κόκαλο, λουκάνικο

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ 

ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΑΣ

2.Ντολμάδες χωρίς σάλτσα
3.Κεφτέδες χωρίς σάλτσα
4.Σουτζουκάκια χωρίς σάλτσα
5.Μακαρόνια με κιμά
6.Μπιφτέκι (10% μέγιστο λίπος)
7.Ψάρια διάφορα είδη
8.Κοτόπουλο
9.Γαλοπούλα στήθος φέτα
10.Πατάτες γιαχνί ή φούρνου, φασολάκια φρέσκα, μελιτζάνες,
κολοκυθοπατάτες και άλλα λαχανικά
11.Όσπρια φούρνου
12.Όσπρια σούπα (φασολάδα, φακές)
13.Αγκινάρες – Μπάμιες
14.Αρακάς Βουτύρου
15.Τηγανιτές Πατάτες ή Κολοκυθάκια
16.Μακαρόνια χωρίς σάλτσα
17.Ρύζι χωρίς σάλτσα
18.Πουρές
19.Σκορδαλιά
20.Σαλάτα μαρούλι, λάχανο
21.Σαλάτα ντομάτα, αγγούρι ή συνδυασμός
22.Ταραμοσαλάτα, ρώσικη τζατζίκι κ.λ.π.,
23.Χωριάτικη (με φέτα τουλάχιστον 50 γρ.)
24.Βραστά σαλατικά ή χόρτα (σε ατμό)
25.Παστίτσιο, μουσακάς
26.Τυρόπιτες ή σπανακόπιτες
27.Γεμιστά με σάλτσα (ντομάτες, πιπεριές, κολοκύθια)
28.Σούπες διάφορες
29.Ταραμάς - Χαλβάς
30.Φέτα
31.Τυριά σκληρά
32.Ελιές
33.Καρπούζι – Πεπόνι
34.Σταφύλια
35.Κεράσια
36.Μήλα - αχλάδια - ροδάκινα – πορτοκάλια - Βερίκοκα
37.Ψωμί
38.Πάστες, μπακλαβάς, τρίγωνα, γλυκά σε φόρμα, Κομπόστα
39.Γλυκά ταψιού σε σιρόπι
40.Ρυζόγαλο, κρέμες πιάτου, Λουκουμάδες με μέλι
41.Παγωτά – Μπουγάτσες

Για  όλα  τα  είδη  το  γαρνίρισμα  θα  έχει  βάρος  κανονικής  μερίδας.  Έτσι  για  να  υπολογίσουμε  για
Παράδειγμα: το βάρος μιας μερίδας ψαριού με πατάτες,  προσθέτουμε το βάρος μιας μερίδας ψαριού
(200 γρ.) στο βάρος μιας κανονικής μερίδας πατάτες (190 γρ.), οπότε το βάρος του φαγητού αυτού θα
πρέπει να είναι 390 γρ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ 

Ο (υπό) φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ)  σύμφωνα  με  το  άρθρο  79  του  ν.  4412/2016  και  υποβάλλεται  σύμφωνα  με  τις  ακόλουθες
προβλέψεις:
Α. Το Πανεπιστήμιο, για λογαριασμό της Αναθέτουσας Αρχής:

1. Δημιουργεί μέσα από την ιστοσελίδα: 
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el 

το  ΕΕΕΣ  που  καλύπτει  τις  ανάγκες  της  παρούσας  Διακήρυξης,  συμπληρώνοντας  και  επιλέγοντας  τα
κατάλληλα πεδία.

2. Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή. 

3. Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο γνωστό 
πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα 
της Διακήρυξης. 

Β. Ο οικονομικός φορέας:

1. Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να
μεταβεί στην ιστοσελίδα:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el 

Στην  ιστοσελίδα  αυτή,  πρέπει  να  επιλέξει  «Εισαγωγή  ΕΕΕΣ»  και  να  «ανεβάσει»  το  αρχείο  του
συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.

2.  Στην  ανωτέρω ιστοσελίδα,  συμπληρώνει  και  επιλέγει  ηλεκτρονικά,  τα κατάλληλα πεδία που  έχουν
καθοριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν
είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο. 

3.Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η εκτύπωση
του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή.pdf.  Σε  περιβάλλον  Microsoft  Windows,  το
eΕΕΕΣ  μπορεί  να  εκτυπωθεί  ως  αρχείο  PDF  μέσω  του  Chrome  (έχει  ήδη  ενσωματωμένη  λειτουργία
εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων
PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί
από κάθε φυλλομετρητή. 

4.Υπογράφει  ψηφιακά  το  αρχείο.pdf  που  εκτύπωσε  (ακόμη  κι  αν  το  έχει  υπογράψει  ψηφιακά  στην
ιστοσελίδα).

5. Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο της προσφοράς
του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Γ.   Η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού

Αξιολογεί  το  ΕΕΕΣ  είτε  με  τη  χρήση  του  αρχείου  .pdf,  είτε  με  το  ανέβασμα  του  αρχείου  .xml  στην
ιστοσελίδα που το δημιούργησε (https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el) 

Επισημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
που επισύρουν τον αποκλεισμό του εκάστοτε οικονομικού φορέα από τη συνέχιση της διαγωνιστικής
διαδικασίας:

α. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και δεν στηρίζεται
στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, συμπληρώνει και
υποβάλλει ένα (1) ΕΕΕΣ.
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β. Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, αλλά στηρίζεται
στις  ικανότητες  μίας  ή  περισσότερων  άλλων  οντοτήτων  προκειμένου  να  ανταποκριθεί  στα  κριτήρια
επιλογής, πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό
ΕΕΕΣ, όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.

γ. Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων (λ.χ ενώσεων,
κοινοπραξιών, συνεταιρισμών κλπ), πρέπει να δίνεται, για κάθε έναν συμμετέχοντα οικονομικό φορέα,
χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται στα μέρη ΙΙ έως V αυτού.

δ. Αναφορικά με τη συμπλήρωση και υπογραφή του ΕΕΕΣ ισχύουν τα ακόλουθα:

1. To ΕΕΕΣ συμπληρώνεται και υπογράφεται από το/τα εξουσιοδοτημένο/α προς τούτο πρόσωπο/α του
οικονομικού φορέα για τους σκοπούς του παρόντος διαγωνισμού.

2. Το ίδιο ισχύει και για τα τυχόν ΕΕΕΣ που θα υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις των παρ Γ. (β-γ)
του παρόντος άρθρου

3.  Κατά  το  στάδιο  υποβολής  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης,  σύμφωνα  με  τη  διαδικασία  που
περιγράφεται στο άρθρο 2.2.9, ο οικονομικός φορέας, εκτός των άλλων, οφείλει να υποβάλλει τα σχετικά
νομιμοποιητικά έγγραφα εξουσιοδότησης του/των προσώπου/ων που συμπλήρωσαν και  υπέβαλαν το
ΕΕΕΣ.

4. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και για τα
τυχόν ΕΕΕΣ που θα υποβληθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραπάνω (β-γ) του παρόντος άρθρου

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Το περιεχόμενο του αρχείου (Ε.Ε.Ε.Σ) αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής ως αρχείο
PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο.  Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών
φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών

1.Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής   

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) ……………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 

Προς:……………………………………………….. 

Εγγύηση  μας  υπ’  αριθμ.  ………………..  για  ευρώ  ………………….…….(Σύμφωνα  με  την  παρ  2.2.2 Εγγύηση
συμμετοχής της παρούσας)

 Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυόμαστε  με  την  παρούσα  επιστολή  ανέκκλητα  και
ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  διζήσεως  μέχρι  του  ποσού  των
ΕΥΡΩ………………………………………………………………………..  υπέρ  της  εταιρείας  (πλήρη  επωνυμία)
…………………………………..ΑΦΜ……………Διεύθυνση……………………………ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας
των  εταιρειών  α).…………ΑΦΜ………………….Διεύθυνση  ……………………β)  ……..  ΑΦΜ……………
Διεύθυνση…………………….,  ατομικά  και  για  κάθε  μία  από  αυτές  και  ως  αλληλέγγυα  και  εις  ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή τους
στον  διενεργούμενο  διαγωνισμό  σας,  της  ..................  για  την  ανάδειξη  αναδόχου  για  τον  Υπ΄αριθμ.
04/2018 Hλεκτρονικό Διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων ανάδειξης αναδόχου για τη σίτιση
των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  της  βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας-τιμής  στις  ομάδες  (Α)  :
ΤΡΙΠΟΛΗ,ΝΑΥΠΛΙΟ,ΚΟΡΙΝΘΟΣ Β) ΚΑΛΑΜΑΤΑ,ΣΠΑΡΤΗ συστ. Αριθμ 57074, 57075 

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

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα
σε πέντε (5) ημέρες από την 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 αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Η
παρούσα  ισχύει  μέχρις  ότου  αυτή μας  επιστραφεί  ή  μέχρις  ότου  λάβουμε  έγγραφη δήλωσή σας  ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι  το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει  το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Σελίδα 68

ΑΔΑ: 6ΑΗΝ469Β7Δ-ΚΗ7



2. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

Εκδότης (Ονομασία Τράπεζας, υποκατάστημα) ……………………………. 

Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 

Προς:………….. 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ……………….. για ευρώ ………………….……. 

Έχουμε  την  τιμή  να  σας  γνωρίσουμε  ότι  εγγυόμαστε  με  την  παρούσα  επιστολή  ανέκκλητα  και
ανεπιφύλακτα  παραιτούμενοι  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  διζήσεως  μέχρι  του  ποσού  των
ευρώ………………………………………………………………………..  υπέρ  της  εταιρείας  …………………………………..
…………………………………..ΑΦΜ……………Διεύθυνση……………………………ή σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας
των  εταιρειών  α).…………ΑΦΜ………………….Διεύθυνση  ……………………β)  ……..  ΑΦΜ……………
Διεύθυνση…………………….…….., ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση
της σύμβασης που αφορά στο διαγωνισμό σας, της ..................  με αντικείμενο την:  για τον Υπ΄αριθμ.
04/2018 Hλεκτρονικό Διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας άνω των ορίων ανάδειξης αναδόχου για τη σίτιση
των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  της  βέλτιστης  σχέσης  ποιότητας-τιμής  στις  ομάδες  (Α)  :
ΤΡΙΠΟΛΗ,ΝΑΥΠΛΙΟ,ΚΟΡΙΝΘΟΣ Β) ΚΑΛΑΜΑΤΑ,ΣΠΑΡΤΗ συστ. Αριθμ 57074,57075

 Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους
μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα
σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση. Σε περίπτωση
κατάπτωσης  της  εγγύησης,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  πάγιο  τέλος
χαρτοσήμου. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι  το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα
ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει  το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του
παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΙΜΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  «ΥΠ’  ΑΡΙΘΜ.  04/2018  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ANOIKTHΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ  ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ
ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ  ΑΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΑΠΟΨΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΒΑΣΕΙ  ΤΗΣ  ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ
ΣΧΕΣΗΣ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΤΙΜΗΣ  ΣΤΙΣ  ΟΜΑΔΕΣ  ΠΑΝΕΠΙΤΗΜΙΑΚΕΣ  ΜΟΝΑΔΕΣ:  (Α)
ΟΜΑΔΑ: ΤΡΙΠΟΛΗ,ΝΑΥΠΛΙΟ,ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΟΜΑΔΑ (Β) : ΚΑΛΑΜΑΤΑ,ΣΠΑΡΤΗ»

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ
ΠΡΟΣΦ/ΜΕΝΗ  ΤΙΜΗ
ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ  ΑΝΕΥ
ΦΠΑ( =1.80 €)

ΦΠΑ 24% ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ 1,80€ 0,43€ 2,23€

Επειδή  η  αξία  του  ημερησίου  σιτηρεσίου/φοιτητή  είναι  σταθερή  σύμφωνα  με  την  αριθμ.
Φ.547452/Β3/95-2007 ΚΥΑ Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας & Θρησκευμάτων, η προσφερθείσα τιμή
είναι  σταθερή  και  ίση  για  όλους  τους  συμμετέχοντες  στο  διαγωνισμό  οικονομικούς  φορείς,  ήτοι:
Προσφερθείσα τιμή = 1,80 € χωρίς Φ.Π.Α  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Σχέδιο Σύμβασης

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΡΥΘΡΟΥ  ΣΤΑΥΡΟΥ  28  &  ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 
Α.Φ.Μ.: 099727226  Δ.Ο.Υ.: ΤΡΙΠΟΛΗΣ  
22100    ΤΡΙΠΟΛΗ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Τρίπολη , ............-………..-………
Αρ πρωτ.: ……..

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλέφωνο: 2710 / 372111, 27410/74999 (Kόρινθος)
Fax: 2710 / 372108
Πληροφορίες  :  Τσώκου  Βασιλική,  Ασπρούδη
Παρασκευή
e-mail: vtsokou@uop.gr, pasproudi@uop.gr

Στην Τρίπολη, σήμερα ….. ……………. του 20..., στα γραφεία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που εδρεύει
στην Τρίπολη, Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης-πρυτανεία, Ερυθρού Σταυρού 28 και Καρυωτάκη, μεταξύ των
συμβαλλόμενων,  αφενός  μεν  του  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  Ν.Π.Δ.Δ.,  που  νόμιμα
εκπροσωπείται,  από  τον  ……….………………………………….  και  αφετέρου  της  εταιρείας  με  την  επωνυμία
………………………………………………  που  εδρεύει  ………....  και  με  Α.Φ.Μ.  ……………..  -  ΔΟΥ  ………………..  όπως
νόμιμα εκπροσωπείται από τον ………………………………… με ΑΔΤ …………………….., σύμφωνα με το υπ’αριθμ.
………… καταστατικό της εταιρείας.

Και αφού έλαβαν υπόψη: 

το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τις τροποποιήσεις αυτού.

το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

το ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ.  318/1992 (Α΄161) και  λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

το ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των
μελών τους με κλήρωση»,

το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 
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το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,

το άρθρο 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)

το ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

το ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως των
άρθρων 7 και 13 έως 15,

το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

τη με αρ.  57654 (Β’  1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και  Ανάπτυξης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

τη με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές
λεπτομέρειες  και  διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», 

τις διατάξεις του Π.Δ. 387/83 (ΦΕΚ τ. Α' 141/7.10.1983) «Λειτουργία, οργάνωση, διοίκηση Φοιτητικών
Λεσχών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα  και  παροχή δωρεάν σίτισης  στους  φοιτητές  αυτών»,
όπως  τροποποιήθηκε  με  το  Π.Δ.  494/85  (ΦΕΚ τ.Α'  176/15.10.1985)  και  το  Π.Δ.  143/90  (ΦΕΚ τ.  Α'
55/10.4.1990), 

τη  αριθμ.Φ547452/Β3  (ΦΕΚ  836  τ.Β'/30-5-2007)  ΚΥΑ  «Αύξηση  του  ημερήσιου  σιτηρεσίου  για  τους
προπτυχιακούς φοιτητές - σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», 

τη αριθμ. Φ5/68535/Β3 (ΦΕΚ 1965 τ. Β'/18-6-2012)«Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας
για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.», 

το  Ν.  2741/1999  (ΦΕΚ  199/Α'/99)  άρθρο  8  «Ενιαίος  Φορέας  Ελέγχου  Τροφίμων,  άλλες  ρυθμίσεις
θεμάτων  αρμοδιότητας  του  ΥΠ.ΑΝ.»,  όπως τροποποιήθηκε  με  την  παρ.  27  του  άρθρου 12  του  Ν.
3310/2005 (ΦΕΚ30/Α'/14-02-2005).

To N.4485/2017 (Α/114/04-08-2017) «Οργάνωση και Λειτουργία Ανώτατης Εκπαίδευσης ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις».

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

Την υπ΄αριθμ. 117535/Β2/11-07-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
με  θέμα:  «Έγκριση  ανάληψης  υποχρέωσης  για  τα  επόμενα  οικονομικά  έτη  (ΚΑΕ  2631)  του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» αφορά το έτος 2019,2020, με ΑΔΑ: 6ΡΕΣ4653ΠΣ-ΖΗΡ 

Την  υπ΄αριθμ.  πρωτ  2121/27-03-2018  Απόφαση  Προέγκρισης  Ανάληψης  Υποχρέωσης  της  Δ-νσης
Οικονομικής Διαχείρισης για τα οικονομικά έτη 2019,2020 με ΑΔΑ: 7XXΡ469Β7Δ-ΗΕΙ.

Την απόφαση έγκρισης του Προϋπολογισμού του Υπουργού Παιδείας οικονομικού έτους 2018 με αρ.
πρωτ228284/Β2/28-12-2017(ΑΔΑ:6ΓΧΝ4653ΠΣ-ΦΟΤ)

Την υπ’ αριθμ 21./27-03-2018 Απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ: ΩΧΩ3469Β7Δ-4ΙΩ) περί έγκρισης διενέργειας
τεύχους ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
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Την υπ’ αριθμ 7/24-04-2018 Απόφαση Συγκλήτου (ΑΔΑ:ΩΜΔΓ469Β7Δ-Δ6Μ) περί έγκρισης συγκρότησης
Επιτροπών ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

τη διεξαγωγή του υπ αριθμ 04/2018 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας άνω των ορίων
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την ανάδειξη
αναδόχου  για  τη  σίτιση  των  φοιτητών  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου  σε  δύο  (2)  ομάδες:  (Α)
ΟΜΑΔΑ:  ΤΡΙΠΟΛΗ,  ΝΑΥΠΛΙΟ,  ΚΟΡΙΝΘΟΣ  &  (Β)  ΟΜΑΔΑ:  ΚΑΛΑΜΑΤΑ,  ΣΠΑΡΤΗ  προ  υπολογιζόμενης
δαπάνης  1.236.023,57  ευρώ  (με  Φ.Π.Α)  –εμπεριέχεται  δικαίωμα  προαίρεσης  (το  οποίο  αν
χρησιμοποιηθεί ανέρχεται στο ποσό των 207.090,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ) για το χρονικό διάστημα από ….-
…-201. Έως…-…..-…… που έλαβε χώρα με εναρκτήρια συνεδρίαση στις ……. και καταληκτική συνεδρίαση
στις …….., 

την υπ’ αρίθμ. …………  προσφορά της εταιρείας …………..……………………………,και τον α/α…….. (συστημικό
αριθμό)  προσφοράς  στην  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  του  ΕΣΗΔΗΣ  της  οποίας  οι  πίνακες  τεχνικής
προσφοράς και οικονομικής προσφοράς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. 

την  απόφαση  της  Αναθέτουσας  Αρχής  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου  (συνεδρίαση  ……….,
Κατακύρωση Διαγωνισμού),  σύμφωνα  με  την  οποία  η  κατακύρωση του  υπ΄αριθμ…/2016  Ανοικτού
Διεθνούς ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
…….…………....  γίνεται  στην  εταιρεία  ……………………………………………………….……………………………………..,  η
οποία κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αναθέτει  το  έργο  της  Σίτισης  των  Φοιτητών  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου  για  την  ΟΜΑΔΑ  Α:
ΤΡΙΠΟΛΗ, ΝΑΥΠΛΙΟ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ ……………………..………….... στην προαναφερθείσα εταιρεία 
αναθέτει  το  έργο  της  Σίτισης  των  Φοιτητών  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου  για  την  ΟΜΑΔΑ  Β:
ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΣΠΑΡΤΗ ……………………..………….... στην προαναφερθείσα εταιρεία

Έργο
Με την παρούσα το Πανεπιστήμιο αναθέτει και η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει τη σίτιση των φοιτητών
της  Πανεπιστημιακής  Μονάδας  ……………..  καθημερινά,  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  διακήρυξης  του
διαγωνισμού  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  2787/30-04-2018,  με  το  σύστημα  της  αυτοεξυπηρέτησης  (self-
service), Πρωινού και ενιαίου εδεσματολόγιου (menu) δύο γευμάτων την ημέρα (μεσημέρι – βράδυ), για
το χρονικό διάστημα……………………………………………….. και σύμφωνα με την Τεχνική προσφορά την οποία
κατέθεσε η ανάδοχος εταιρείας και που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και με
τους ακόλουθους ειδικότερους όρους και συμφωνίες:

Δαπάνη Έργου

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί  από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.(ΚΑΕ
2631) 
Η  συνολική  δαπάνη  του  έργου  για  το  χρονικό  διάστημα  από  …..………  έως  και  .………,  ανέρχεται  σε
………………… ευρώ (συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.),  για  την  Πανεπιστημιακή  Μονάδα  …………………..
………. . (Cpv : 55320000-9 υπηρεσίες παροχής γευμάτων).
Ο  αριθμός  των  ημερήσιων  σιτηρεσίων  καταγράφεται  ανά  Πανεπιστημιακή  Μονάδα  στον  παρακάτω
πίνακα.

ΟΜΑΔΑ (Α)
Ενδεικτικός Αριθμός

Ημερήσιων Σιτηρεσίων
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Πανεπιστημιακή Μονάδα Τρίπολης 178

Πανεπιστημιακή Μονάδα Ναυπλίου 96

Πανεπιστημιακή Μονάδα Κορίνθου 104

ΣΥΝΟΛΟ 378

ΟΜΑΔΑ (Β)
Ενδεικτικός Αριθμός

Ημερήσιων Σιτηρεσίων

Πανεπιστημιακή Μονάδα Σπάρτης 180

Πανεπιστημιακή Μονάδα Καλαμάτας 209

ΣΥΝΟΛΟ 389

Το τίμημα ανά ημέρα σίτισης ανέρχεται στο ποσό των 1,80 ευρώ (χωρίς το Φ.Π.Α)  ανά άτομο ήτοι 2,23
ευρώ (με το Φ.Π.Α)  
Η ανά ………………..(ημέρα)  δαπάνη σίτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των ………..ευρώ. [για την
Πανεπιστημιακή  Μονάδα  ..………………,(ανάλυση  ανά  Πανεπιστημιακή  Μονάδα)   (Στα  ποσά  αυτά
συμπεριλαμβάνεται ο  ΦΠΑ)].
Η πληρωμή θα γίνει σε βάρος του κωδικού αριθμού εξόδων (2631) του τακτικού προϋπολογισμού του
Ιδρύματος.
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Προσφερόμενος αριθμός επιπλέον δωρεάν σιτηρεσίων σύμφωνα με την τεχνική του προσφορά 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ  ΠΟΥ
ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ  ΔΩΡΕΑΝ  ΑΝΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ
ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ
ΔΩΡΕΑΝ  ΑΝΑ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ
ΜΟΝΑΔΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ

2019 2020

Διάρκεια Σίτισης
Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου αφορά τα χρονικά διαστήματα ……………… ……. …….. 2019 έως
και ……………… 2020.

Η σίτιση αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. Για το
Ακαδημαϊκό έτος ..………….. η σίτιση αρχίζει από ……..…….... του 20….. . Η έναρξη και λήξη της περιόδου
λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιατορίων μπορεί να μετατίθεται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η απόφαση αυτή ανακοινώνεται στην ανάδοχο εταιρεία δέκα (10) ημέρες
πριν από την ημέρα έναρξης ή λήξης. 
Σε  περίπτωση παράτασης  διδακτικού έτους παρατείνεται  για ανάλογο χρονικό διάστημα η σίτιση των
φοιτητών (Π.Δ. 387/83 άρθ. 7, παρ. β)

Το σιτηρέσιο  παρέχεται  σε  χώρο ………………….……… όλες τις  ημέρες της εβδομάδος,  συνεχώς,  από 1ης
Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους μέχρι 30 Ιουνίου του επόμενου και το αργότερο μέχρι τέλους
εξεταστικής περιόδου του εαρινού εξαμήνου. Θα διακόπτεται μόνο κατά τις ημέρες των διακοπών των
Χριστουγέννων και του Πάσχα. 

Τόπος Παροχής Υπηρεσιών
Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου θα γίνεται στους παρακάτω χώρους:
Α. Για την πόλη της…
Β. Για την πόλη της…..
Γ. Για την πόλη του…
Δ. Για την πόλη της
Ε. Για την πόλη της….

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται για την επιτυχή υλοποίηση του έργου, να
διαθέσει ένα συνεργάτη του, ο οποίος θα απασχολείται στο χώρο του και θα συνεργάζεται συνεχώς με την
αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για την αλληλοενημέρωση και την επίλυση τυχόν
προβλημάτων. 

Τήρηση Όρων και Απαιτήσεων
Η Ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από την παρούσα Σύμβαση. 
Στην αντίθετη περίπτωση θα υπάρχουν κυρώσεις, όπως αναφέρεται σχετικά παρακάτω:

Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις η αρμόδια επιτροπή θα
εισηγείται στο διοικητικό της όργανο, την επιβολή χρηματικών και διοικητικών προστίμων. Σε διάστημα
ενός  μήνα  το  αρμόδιο  διοικούν  όργανο  της  Αναθέτουσας  Αρχής  υποχρεούται  να  επικυρώσει  ή  να
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απορρίψει  το  πρόστιμο  ή  την  ποινή.  Σε  περίπτωση  επιβολής  τριών  προστίμων  η  σύμβαση  θα
καταγγέλλεται αυτόματα. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση που ο ανάδοχος επιπληχθεί ή τιμωρηθεί από την
αρμόδια επιτροπή με οποιαδήποτε ποινή για περισσότερες από έξι φορές.

α. Κατά τον έλεγχο της ποσότητας του βάρους οποιασδήποτε μερίδας, επιτρέπεται να διαπιστωθεί απόκλιση
μέχρι 5% από τα όρια των ισχυουσών Αγορανομικών διατάξεων. Δεν επιτρέπεται όμως να διαπιστωθεί
αρνητική απόκλιση βάρους σε σύνολο δειγματοληψίας πέντε μερίδων. Εάν διαπιστωθεί απόκλιση από τις
προδιαγραφές επιβάλλεται χρηματική ποινή δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €). 

β.  Σε  περίπτωση  που  διαπιστωθεί  από  τον  εργαστηριακό  έλεγχο  ότι  δεν  τηρούνται  οι  ποιοτικές
προδιαγραφές, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και της προσφοράς του αναδόχου, οι ποινές θα
είναι πενταπλάσιες από αυτές που αφορούν στον έλεγχο των ποσοτήτων. 

γ. Εάν κάποια από τις παραπάνω παραβάσεις επαναληφθεί, κατόπιν αποφάσεως της Αναθέτουσας Αρχής
του Ιδρύματος, κινείται η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου και η κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής
καλής εκτέλεσης υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής.

δ. Οι παραπάνω χρηματικές ποινές επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και η παρακράτηση
των αντίστοιχων ποσών θα γίνεται από το αμέσως επόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής του Αναδόχου.

ε.  Σε περίπτωση αθετήσεως των όρων της σύμβασης ή σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται
απόλυτα στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους όρους της διακήρυξης και της σύμβασης που θα
υπογραφεί  ή  δεν  συμμορφώνεται  προς  τις  υποδείξεις  του  αρμοδίου  διοικούντος  οργάνου  του
Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου,  με  εισήγηση  της  αρμόδιας  επιτροπής  και  των  άλλων  Υπηρεσιών
(Αγορανομία,  Υγειονομικό  κ.λ.π.)  για  την  εύρυθμη  και  άψογη  λειτουργία  του  εστιατορίου,  το
Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου,  διατηρεί  το δικαίωμα  να λύσει  μονομερώς  τη σύμβαση  και  να  κηρύξει
έκπτωτο  τον  ανάδοχο,  ο  οποίος  πέρα  από  τις  άλλες  συνέπειες  που  προβλέπονται  από  τη  σχετική
νομοθεσία και τη διακήρυξη, βαρύνεται και με κατάπτωση ποινικής ρήτρας ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ
(10.000 €) η οποία θα εισπραχθεί με την διαδικασία εισπράξεως δημοσίων εσόδων.

στ.  Καθ΄  όλη  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  του  έργου,  ο  Ανάδοχος  θα  πρέπει  να  συνεργάζεται  στενά  με  την
Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με
την εκτέλεση του έργου.

 ζ.   Ο  Ανάδοχος  θα  είναι  πλήρως  και  αποκλειστικά  μόνος  Υπεύθυνος  για  την  τήρηση  της  ισχύουσας
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της
σύμβασης.  Σε  περίπτωση οποιασδήποτε  παράβασης  ή  ζημίας  που  προκληθεί  σε  τρίτους υποχρεούται
μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

 η.  Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται απολύτως με τα επιβαλλόμενα από τα Άρθρα 138 και 182
της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας περί απασχόλησης ή εκμετάλλευσης ανηλίκων κάτω των 15 ετών.

 
      Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και οι τυχόν τόκοι επιβάλλονται

αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας.

Αντίτιμο- Πληρωμή του αναδόχου- Δικαιολογητικά πληρωμής

1. Το αντίτιμο των υπηρεσιών του αναδόχου ανέρχεται σε 1,80 €, ανά ημερήσιο σιτηρέσιο  (πλέον Φ.Π.Α.)
για τους δικαιούμενους δωρεάν σίτισης φοιτητές. Ειδικότερα ο ανάδοχος θα λάβει για τις παρεχόμενες
υπηρεσίες  για  κάθε  Ομάδα/Πανεπιστημιακή  Μονάδα  μέχρι  το  ποσό  που  αναφέρεται  στους  παρακάτω
πίνακες 
ΟΜΑΔΑ Α: 
Πανεπιστημιακή Μονάδα Τρίπολης: 
Πανεπιστημιακή Μονάδα Ναυπλίου:
Πανεπιστημιακή Μονάδα Κορίνθου:

ΟΜΑΔΑ Β:
Πανεπιστημιακή Μονάδα Καλαμάτας:
Πανεπιστημιακή Μονάδα Σπάρτης:
 Η έκδοση του τιμολογίου θα γίνεται για κάθε Πανεπιστημιακή Μονάδα ξεχωριστά
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2.  Για  τους  μη  δικαιούμενους  δωρεάν  σίτισης  φοιτητές,  για  το  προσωπικό  του  Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου, για τους φιλοξενούμενους φοιτητές- σπουδαστές, καθώς και για το προσκεκλημένο από το
Πανεπιστήμιο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό το αντίτιμο ανέρχεται στο ποσό των …………. (………. €)
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  24%),  ανά ημερήσιο σιτηρέσιο, και καταβάλλεται στον ανάδοχο από
τους σιτιζόμενους της παρούσης παραγράφου. 
3. H  αμοιβή ανά Ομάδα ή στο σύνολο του έργου θα καταβάλλεται στον ανάδοχο με μηνιαίες πληρωμές, οι
οποίες θα πραγματοποιούνται εντός του επομένου μήνα. H πληρωμή θα γίνεται με Χρηματικό Ένταλμα, το
οποίο θα εκδίδεται στο όνομα του αναδόχου, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος προσκομίζει
τα  προβλεπόμενα  δικαιολογητικά  ,  και  με  την  προϋπόθεση  πάντοτε  της  ύπαρξης  πιστώσεων  που
παρέχονται  από το  Αρμόδιο   Υπουργείο,  και  ύστερα από   θεώρηση του εντάλματος  από την  αρμόδια
Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 4. Επιπλέον, η πληρωμή θα γίνεται ύστερα από βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής του έργου
που έχει κληρωθεί σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 η οποία θα βεβαιώνει σχετικά με: 
 - τον συνολικό αριθμό των ημερησίων σιτηρεσίων των δικαιούχων δωρεάν σίτισης φοιτητών, και 
- ότι πραγματοποιήθηκε η σίτιση από τον ανάδοχο κατά τον υπό πληρωμή μήνα.  
5. Για τον καθορισμό της μηνιαίας πληρωμής του αναδόχου ανά Ομάδα, θα λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός
των ημερήσιων σιτηρεσίων των δικαιούμενων δωρεάν σίτισης φοιτητών.  
6. Το άθροισμα για όλες τις ημέρες του μήνα θα πολλαπλασιάζεται με την τιμή ημερήσιου σιτηρεσίου 1,80
€/ημέρα, σύμφωνα με την Φ 547452/Β3/9-5-2007 απόφαση του ΥΠΕΠΘ και Οικονομίας και Οικονομικών
(ΦΕΚ 836/τ.Β΄/30-5-2007). 
7. Όπου ημερήσιο σιτηρέσιο:  πρωινό – γεύμα – δείπνο.  
8. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του αναδόχου είναι: 
α) τιμολόγιο του αναδόχου 
β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη εξοφλήθηκε 
γ) πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του έργου  
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 
 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ   
Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση ή εισφορά, η  οποία κατά νόμο βαρύνει αυτόν.  Πιο
συγκεκριμένα ο Ανάδοχος βαρύνεται με κρατήσεις: 

1. Κράτηση 0,06% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 
Ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στις διατάξεις του ν. 4412/2016 (άρθρο 375) 

2. Κράτηση 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επί του ποσού κάθε 
πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων πλέον Χαρτ-μου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 
20% σύμφωνα με το άρθρο 350 του Ν. 4412/2016 και το ΦΕΚ 969/Β’ /22.03.2017

3. Στις συμβάσεις άνω των 60.000,00 επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία 
υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 
Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 
λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών.  

4. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και 
στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

5. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% 
6. Η δαπάνη για τη δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει τον 

ανάδοχο (ν. 3548/2007, ν. 3801/2009, Πράξεις 23/2001 Τμήμα ΙV και 217/2011 Τμήμα VII του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου).  Τα έξοδα δημοσίευσης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

7. Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας 
σύμβασης με τον ανάδοχο.

Εγγυήσεις Αναδόχου
εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της ΣΔΣ και  έχουν,  σύμφωνα με τις  ισχύουσες
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διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται
με  γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με  παρακατάθεση  σε  αυτό  του  αντίστοιχου
χρηματικού ποσού.  Αν συσταθεί  παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων,  τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια  της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο.
 Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από
επίσημη μετάφραση.

Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους εδώ όρους εκτέλεση της Υπηρεσίας, ο Ανάδοχος με την
υπογραφή της παρούσας σύμβασης κατέθεσε στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου την με αριθμό ………… της
…………….. Ίδρυμα – Κατάστημα ……………….. ποσού ……………. Ευρώ, επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης,
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της
αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, με διάρκεια ισχύος μέχρι την επιστροφή της. Αυτή θα επιστραφεί ένα μήνα
μετά την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας, εφόσον δεν έχει παρουσιαστεί λόγος έκπτωσης του Αναδόχου
σύμφωνα  με  τα  προβλεπόμενα  παρακάτω.  Πέρα  από  την  κατάπτωση  της  εγγύησης  δικαιούται  το
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε περίπτωση κήρυξης του Αναδόχου της ως έκπτωτου να αξιώσει σωρευτικά
και  την ανόρθωση κάθε ζημίας  θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  της
κείμενης ελληνικής νομοθεσίας. 
Ειδικά, το ποσό της εγγυητικής επιστολής που θα κατατεθεί από τον ανάδοχο είναι:

Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης των Ομάδων/Πανεπιστημιακών Μονάδων…………..  :   …………………€.

Παρακολούθηση  του  Έργου - Πιστοποίηση  Ορθής Εκτέλεσης
Την ευθύνη παρακολούθησης της εκτέλεσης του έργου θα έχουν οι αρμόδιες Επιτροπές Παρακολούθησης
Εποπτείας  η  συγκρότηση  των  οποίων  γίνεται  με  απόφαση της  Αναθέτουσας  Αρχής  του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου. Οι Επιτροπές, ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα, θα αξιολογούν και θα πιστοποιούν την ορθή
υλοποίηση κάθε επιμέρους εργασίας του Έργου, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και της σύμβασης,
συντάσσοντας σχετικά πρακτικά. Η εποπτεία λειτουργίας των εστιατορίων και ο έλεγχος της καθαριότητας
των χώρων σίτισης διενεργούνται σε ημερομηνίες που θα καθορίζει η Διοίκηση του Πανεπιστημίου ή η καθ’
ύλη Επιτροπή.
Οι Επιτροπές Εποπτείας αποτελούνται από υπαλλήλους του Πανεπιστημίου, μέλη Δ.Ε.Π. και φοιτητές. 
Οι Επιτροπές θα εισηγούνται αρμοδίως και σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή του Ιδρύματος.

Έκπτωση Αναδόχου/Μονομερής Λύση της Σύμβασης
Σε  περίπτωση  αθέτησης  των  όρων  της  σύμβασης  ή  σε  περίπτωση  που  η  ανάδοχος  εταιρεία  δεν
ανταποκρίνεται απόλυτα στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τους όρους αυτής, ή δεν συμμορφώνεται
προς τις υποδείξεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και των άλλων υπηρεσιών (Αγορανομία, Υγειονομική
Υπηρεσία και λοιπές αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες) για την εύρυθμη και άψογη λειτουργία της σίτισης, το
Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  λύσει  μονομερώς  τη  σύμβαση  και  να  κηρύξει
έκπτωτο τον ανάδοχο πέρα από τις άλλες συνέπειες που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και τη
σύμβαση, βαρύνεται και με κατάπτωση της ποινικής ρήτρας η οποία ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και θα εισπραχθεί με την διαδικασία είσπραξης δημοσίων εσόδων.
Απαγορεύεται  στον  ανάδοχο  να  διακόψει  εκτός  ανωτέρας  βίας,  την  λειτουργία  του  Εστιατορίου.  Σε
περίπτωση διακοπής κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει  την επανάληψη του διαγωνισμού σε
βάρος του. 
Με απόφαση της Αναθέτουσας  Αρχής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ύστερα από πρόταση της
αρμόδιας  Επιτροπής  Σίτισης  διακόπτεται  η  χρηματοδότηση  του  έργου  και  καταγγέλλεται  η  σύμβαση,
εφόσον η ανάδοχος εταιρεία δεν παρέχει τις υπηρεσίες, σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης. Για τα θέματα
καταγγελίας της σύμβασης, έχουν ανάλογη εφαρμογή τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 133 του
Ν. 4412/2016
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Εκχώρηση Υποχρεώσεων και Δικαιωμάτων
Απαγορεύεται η  εκχώρηση από τον ανάδοχο του έργου  σε οποιονδήποτε τρίτο,  των υποχρεώσεων και
δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συναφθεί μεταξύ αυτού και  του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου.
Δύναται  μόνο να  επιτραπεί  κατόπιν  αιτήσεως του Αναδόχου και  εγκρίσεως  της  Αναθέτουσας  Αρχής  η
Εκχώρηση-Ενεχυρίαση των χρηματικών ποσών των Συμβάσεων που θα προκύψουν.

Προσωπικό
Το  Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου  δεν  ευθύνεται  για  την  επιλογή  του  προσωπικού  από  τον  ανάδοχο  –
εργοδότη, του προσωπικού το οποίο προσέλαβε και απασχολεί στο εστιατόριο, ούτε υπέχει οποιαδήποτε
ευθύνη έναντι του προσωπικού αυτού, για το οποίο αποκλειστικός υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος.
Ο ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας
και των συλλογικών συμβάσεων ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των
υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους
υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.

Ανωτέρα Βία
Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο
μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 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  καταστήματος  ή  του
εργοστασίου του προμηθευτή.
(2) Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή.
(3) Πλημμύρα.
(4) Σεισμός.
(5) Πόλεμος.

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 δέκα (10) ημερών από τότε
που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να
απαντήσει εντός δέκα (10) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την
πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος.

Συνέχεια Σύμβασης
Σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  ο  ανάδοχος  εκποιήσει  την  επιχείρηση,  είναι  δυνατόν  να  συνεχιστεί  η
σύμβαση με τον αγοραστή, ο οποίος θα πρέπει να αποδεχθεί πλήρως όλο το περιεχόμενο της παρούσας
διακήρυξης καθώς και της σύμβασης. 

Τεχνική Περιγραφή Έργου
Περιγραφή συστήματος σίτισης
Ο  ανάδοχος  θα  παρέχει  ημερησίως  σίτιση  πρωινού  και  δύο  γευμάτων  (γεύμα  –  δείπνο)  στους
δικαιούμενους δωρεάν σίτιση φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πανεπιστημιακή Μονάδα
………….. Επίσης, θα παρέχει ημερησίως σίτιση (πρωινού-γεύμα – δείπνο) στους μη δικαιούμενους δωρεάν
σίτιση  φοιτητές  και  στο  διδακτικό  και  διοικητικό  εν  γένει  προσωπικό  του  Πανεπιστημίου  έναντι  του
τιμήματος των …….. ευρώ ανά γεύμα. 

Το δικαίωμα της δωρεάν σίτισης είναι αυστηρά προσωπικό και μη μεταβιβάσιμο. 

Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου θα γίνεται ……………………………….. στην πόλη  ………………… .
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Σε περίπτωση που ο χώρος σίτισης βρίσκεται  στις  εγκαταστάσεις  του Πανεπιστημίου και παραχωρείται
δωρεάν  στον  ανάδοχο  τότε  το  πανεπιστήμιο  αναλαμβάνει,  την  υποχρέωση  καταβολής  των  δαπανών
λειτουργίας  των  χώρων  εστίασης  των  φοιτητών  (ΔΕΗ,  νερό,  θέρμανση),  όπως  προβλέπονταν  στην
διακήρυξη.
 
Ώρες λειτουργίας φοιτητικών εστιατορίων 
Το  σιτηρέσιο  περιλαμβάνει  πρωινό  γεύμα  και  δείπνο  και  παρέχεται  όλες  τις  ημέρες  της  εβδομάδας,
εργάσιμες και μη, εκτός από τις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα και τις επίσημες αργίες. Οι
ώρες λειτουργίας του εστιατορίου θα είναι από τις 8.00-9.00, 13:00 έως 15:00 και από 18:00 έως 20:00. Οι
ώρες αυτές  είναι  δυνατό να  τροποποιούνται,  µε  απόφαση της Αναθέτουσας  Αρχής  του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου μετά από πρόταση του οικείας Εποπτεύουσας Επιτροπής ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα, αν
κατά την εφαρμογή διαπιστωθεί ότι δεν εξυπηρετούνται οι φοιτητές.

Διανομή φαγητού
Η διανομή του φαγητού θα πραγματοποιείται στους χώρους εστίασης με το σύστημα αυτοεξυπηρέτησης
(self service) από 8.00 -9.00 (πρωινό), 13:00 έως 15:00 το γεύμα και από 18:00 έως 20:00 το δείπνο.

Εδεσματολόγιο
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει καθημερινά το πρόγραμμα εδεσματολογίου που υπέβαλε μαζί με
την  προσφορά  του  και  από  άποψη  ποιότητας  και  από  άποψη  ποσότητας  και  να  αναρτά  στον  πίνακα
ανακοινώσεων, ανελλιπώς αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα σίτισης το οποίο δεν θα τροποποιεί χωρίς
την  έγκριση  της  αρμόδιας  Επιτροπής.  Τυχόν  αλλαγές  στο  μενού  του  αναδόχου,  λόγω  έλλειψης  ενός
προϊόντος στην αγορά, θα πρέπει να γίνουν μετά από έγκριση της Επιτροπής Εποπτείας, με την προϋπόθεση
ότι το νέο γεύμα θα είναι ίσης ποσοτικής και θερμιδικής αξίας με το μενού της ημέρας. Το ημερήσιο μενού
θα πρέπει να πληροί όλους τους όρους υγιεινής διατροφής και ως προς τη ποσότητα και το βάρος, να είναι
σύμφωνο με τις κείμενες Αγορανομικές Διατάξεις. Το ακριβές πρόγραμμα για κάθε μήνα θα καταρτίζεται µε
συνεργασία του αναδόχου και των εκπροσώπων του Ιδρύματος και θα δημοσιοποιείται μέχρι τις 20 του
προηγούμενου μήνα.

Σε κάθε γεύμα και σε κάθε δείπνο θα προσφέρονται (σύμφωνα με τους Πίνακες 1 και 2): 

1. πρωινό (υποχρεωτικά)
2. πρώτο πιάτο (προαιρετικά)
3. δύο εναλλακτικά φαγητά ως κυρίως πιάτο (υποχρεωτικά) και 
4. συνοδευτικά.

Αναλυτική Περιγραφή Έργου
Η ανάδοχος εταιρεία δεσμεύεται για την τήρηση των παρακάτω:
Να λειτουργήσει το Φοιτητικό Εστιατόριο της Πανεπιστημιακής Μονάδας ………………. του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου εφαρμόζοντας συστήματα και διαδικασίες που ορίζονται με βάση τα πρότυπα ISO 9001 και
ΕΛΟΤ 1416 με πεδίο εφαρμογής την «προετοιμασία, παρασκευή και παράθεση γευμάτων σε εστιατόρια,
εξυπηρέτηση μαζικής εστίασης σπουδαστών Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.». 

Σχετικά  με  το  μενού,  για  την  Πανεπιστημιακή  Μονάδα  ……………….  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου
προσφέρεται  ενιαίο  εδεσματολόγιο  τεσσάρων (4)  εβδομάδων  για  όλες  τις  ημέρες  της  εβδομάδας  που
περιγράφεται αναλυτικά από α) τον  Πίνακα 1 -«Πίνακας Ελάχιστο Βάρος Μερίδων» και β)  τον Πίνακα 2
«Πίνακας Γευμάτων» (Τεχνική Προσφορά Αναδόχου) για μεσημεριανό και βραδινό.  Οι ανωτέρω Πίνακες
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της σύμβασης .

Το  εδεσματολόγιο,  το  οποίο  απευθύνεται  στους  δικαιούχους  δωρεάν  σίτισης  φοιτητές  καθώς  και  στο
διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος ( το οποίο θα σιτίζεται καταβάλλοντας το αντίτιμο των
………… ευρώ ανά γεύμα ), συμπεριλαμβάνει:
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Σε κάθε γεύμα και σε κάθε δείπνο θα προσφέρονται :
1. πρωινό (υποχρεωτικά)
2. πρώτο πιάτο (προαιρετικά)
3.  δύο εναλλακτικά φαγητά ως κυρίως πιάτο (υποχρεωτικά) και
4.  συνοδευτικά (υποχρεωτικά) σύμφωνα µε τους Πίνακες 1 και 2

Τα δεκατέσσερα εβδομαδιαία γεύματα θα πρέπει να έχουν ενδεικτικά τουλάχιστον την πιο κάτω βασική
σύνθεση, την οποία ο ανάδοχος μπορεί να βελτιώσει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά ως προς τη σύνθεσή
τους .

Π  ρωινό (ενδεικτική σύνθεση)
Καφές ή Τσάι ή Γάλα
Ψωμί
Μερίδα βούτυρο
Μερίδα μέλι ή μαρμελάδα
Φρέσκα Φρούτα ή φρέσκος χυμός
Αυγό βραστό

Το γάλα του πρωινού θα είναι πλήρες μακράς διάρκειας ή εβαπορέ αναγνωρισμένης βιομηχανίας.
Ο καφές θα είναι φίλτρου ή στιγμιαίος (μερίδες) αναγνωρισμένης βιομηχανίας

Κύριο πιάτο γεύματος και δείπνου:
Δύο (2 ) γεύματα µε φρέσκο κιμά και σαλάτα εποχής.
Δύο (2) γεύματα µε λαδερά και τυρί α’ ποιότητας ή ζυμαρικά και τυρί α ’ ποιότητας.
Δύο (2 ) γεύματα µε κοτόπουλο, τυρί α’ ποιότητας και σαλάτα εποχής.
Τρία (3 ) γεύματα µε κρέας και σαλάτα εποχής.
Δύο (2 ) γεύματα µε ψάρι και σαλάτα εποχής.
Δύο (2 ) γεύματα µε όσπρια και τυρί α ’ ποιότητας, ή λαχανικά και τυρί α ’ ποιότητας
ή ομελέτα και τυρί α ’ ποιότητας .
Φρέσκα φρούτα ή γλυκό.

Για την Παρασκευή των φαγητών  ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί υλικά αρίστης  ποιότητας .
Ειδικότερα:
1.  Για  τα   κρέατα  και   τα    πουλερικά    θα   είναι   όλα   νωπά   αρίστης ποιότητας  .  Ο κιμάς   θα
παρασκευάζεται  από καθαρό μυϊκό  κρέας (νωπό αρίστης ποιότητας ).   Ιδιαίτερα  οι κεφτέδες  δεν  θα
περιέχουν ψωμί  σε  αναλογία  μεγαλύτερη του  18  %  υπολογισμένου  επί  ξηράς ουσίας ,  το δε  ψήσιμό
τους  θα  είναι  πλήρες.
2. Τα ψάρια θα είναι όλων των ειδών, αλλά  α ’ποιότητας. Στον κατάλογο του εστιατορίου θα αναγράφεται
με σαφήνεια αν το φαγητό είναι κατεψυγμένο .
3.  Τα  λαχανικά  και  τα  φρούτα  θα  είναι  αρίστης  ποιότητας.  Απαγορεύεται  η  χρησιμοποίηση
κονσερβοποιημένων λαχανικών ή άλλων  εδεσμάτων και υλικών σε  κονσέρβα ( π. χ. λουκάνικα, ντολμάδες,
κ.λ.π.).  Επιτρέπονται  μόνο  κονσερβοποιημένα  φρούτα  ως  επιδόρπιο  (κομπόστα).  Στον  κατάλογο  του
εστιατορίου θα αναγράφεται με σαφήνεια αν το φαγητό είναι  κατεψυγμένο 
4.  Τα βούτυρα τα φυτικά λίπη και τα φυτικά έλαια θα είναι  αρίστης και αναγνωρισμένης βιομηχανίας.
Ειδικότερα θα χρησιμοποιούνται και έπειτα  από  έγκριση  της  αρμόδιας  Επιτροπής:
-Ελαιόλαδο  για  σαλάτα  αγορανομικής  οξύτητας  0-1  βαθμών .
-Ελαιόλαδο  για  φαγητό  αγορανομικής  οξύτητας  0-1,5  βαθμών .
-Λάδι για τηγανητά αγορανομικής οξύτητας 0-1,5 βαθμών ή σπορέλαιο οξύτητας 0 βαθμών.
-Μαγειρικά λίπη  αναγνωρισμένης  βιομηχανίας .
-Βούτυρο  γάλακτος για την  παρασκευή  των  γλυκισμάτων
-Για την παρασκευή ζυμαρικών θα χρησιμοποιείται  το μαγειρικό λίπος σε ποσοστό 50% και το βούτυρο
γάλακτος σε ποσοστό 50%.
-Τα εναπομείναντα από το τηγάνισμα έλαια δεν θα χρησιμοποιούνται ξανά. Απαγορεύεται ρητά η χρήση
ζωικών λιπών.
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5.  Το  ψωμί  θα  είναι  ημέρας με αλεύρι τύπου  70% .
6.  Τα  τυριά , τα  χορταρικά  και  όλα  τα   υπόλοιπα  υλικά  θα  είναι  α ’ ποιότητας . Ειδικά για το τυρί φέτα
θα πρέπει να έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ορίζει το άρθρο 83 του Κώδικα  Τροφίμων για τη φέτα .
7.  Το  γιαούρτι  θα  είναι  πρόβειο  ή  και  αγελαδινό,  πλήρες  ή  και  με  μειωμένα  λιπαρά,  σε  καμιά  όμως
περίπτωση υποκατάστατο.
8.  Οι πατάτες δεν θα πρέπει να είναι προτηγανισμένες.
Ειδικότερα: 
Το κρέας και ο κιμάς, θα πρέπει να είναι άνευ ορατού λίπους και πρόσθετων ξένων υλών, ενώ παράλληλα
θα πρέπει να τηρούνται οι βασικοί κανόνες τυποποίησης-συσκευασίας. Για τα κατεψυγμένα ψάρια δεν θα
πρέπει να γίνεται προσθήκη πρόσθετων υλών ή να υπόκεινται σε άλλου είδους επεξεργασίας, πέραν της
κατάψυξης. Η οξείδωση, αφυδάτωση, απόψυξη- επανακατάψυξη, αλλοίωση καθώς και η παρουσία άλλων
τεχνικών  ελαττωμάτων,   καθιστούν  τα  παραπάνω  προϊόντα  ακατάλληλα.  Περαιτέρω,  η  θερμοκρασία
παραλαβής αυτών, θα πρέπει να είναι στους –15ο C, ενώ είναι απαραίτητο να τηρούνται οι βασικοί κανόνες
τυποποίησης-συσκευασίας.
Το  πρώτο  πιάτο ,  το  κυρίως  πιάτο  και  τα  συνοδευτικά ,  θα  παρέχονται δύο  φορές  την  ημέρα  και  θα
είναι  διαφορετικό  το  γεύμα  από  το  δείπνο .
Το εδεσματολόγιο με  κοτόπουλο ή κρέας δεν θα  επαναλαμβάνεται  την  ίδια ημέρα  (μεσημέρι  –  βράδυ ),
ούτε  στο  εδεσματολόγιο  της  επόμενης  ημέρας .
Τυχόν αλλαγές  στο εδεσματολόγιο  του  αναδόχου , λόγω  έλλειψης  ενός προϊόντος  στη  αγορά μπορούν
να γίνουν μόνον μετά  από αίτησή του στην αρμόδια Επιτροπή και έγκριση από την Αναθέτουσα Αρχή του
Πανεπιστημίου  ή  εξουσιοδοτημένο  από  αυτό  πρόσωπο ,  λόγω  του  επείγοντος.

Υποχρεώσεις αναδόχου

Έλεγχος σιτιζομένων
Ο έλεγχος των σιτιζομένων δωρεάν φοιτητών θα γίνεται με βάση τις καταστάσεις των δικαιούμενων δωρεάν
σίτισης  φοιτητών  που  θα  δίδονται  από  το  Πανεπιστήμιο  στον  ανάδοχο  εστιάτορα.  Η  πιστοποίηση  της
φοιτητικής ιδιότητας θα γίνεται με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητάς του. 
Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να τηρεί καθημερινά στατιστικά στοιχεία των σιτιζομένων στο Εστιατόριο
με  μέθοδο  που  θα  συμφωνηθεί  με  τις  αρμόδιες  υπηρεσίες  του  Πανεπιστημίου.  Τα  στοιχεία  αυτά  η
ανάδοχος  εταιρεία  οφείλει  να  τα  υποβάλει  στο  Λογιστήριο  του  Πανεπιστημίου  εντός  του  πρώτου
δεκαημέρου του επόμενου μήνα που αφορούν την σίτιση.

Χώροι παρασκευής σιτηρεσίου
Η παρασκευή κάθε είδους εδέσματος γίνεται αποκλειστικά στον χώρο του εστιατορίου του αναδόχου µε
τον προτεινόμενο από τον ανάδοχο εξοπλισμό, σύμφωνα µε την προσφορά του.
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την ευθύνη για την έγκαιρη, σωστή, ασφαλής και χωρίς οποιαδήποτε πρακτικό
πρόβλημα  για  την  Αναθέτουσα  Αρχή,   μεταφορά  και  παράδοση  των  ημερήσιων  σιτηρεσίων  στους
χώρους σίτισης.(η οποία και θα τεκμηριώνεται στην προσφορά του)

Χώροι Εστίασης
α)  Χώροι που παραχωρούνται από το Πανεπιστήμιο: 
Στον ανάδοχο του διαγωνισμού παρέχεται, χωρίς μίσθωμα η χρήση των χώρων εστίασης του Πανεπιστημίου
………………………… με όλες τις ηλεκτρικές, υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις και τα εξοπλιστικά
μέσα αυτού.
Οι χώροι εστίασης που προορίζονται, για την σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου, θα παραχωρηθούν
στην ανάδοχο εταιρεία με ιδιαίτερα πρωτόκολλα παραλαβής και παραδόσεως την ημέρα της υπογραφής
της Σύμβασης και τα οποία θα επισυναφθούν σ' αυτές.
Η  ανάδοχος  εταιρεία  υποχρεούται  να  διατηρεί  σε  καλή  λειτουργική  κατάσταση  τις  εγκαταστάσεις  του
χώρου  εστίασης  που  της  έχει  παραχωρηθεί  από  το  Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου.  Συγκεκριμένα,  θα
συντηρεί  τον  εξοπλισμό  που  της  έχει  διατεθεί,  το  ηλεκτρολογικό  και  υδραυλικό  δίκτυο,  το  σύστημα
εξαερισμού και θέρμανσης. Σε περίπτωση φθοράς των παραπάνω από συνήθη χρήση, ο ανάδοχος θα τις
επισκευάζει  άμεσα  με  δική  του  δαπάνη.  Επίσης  υποχρεούται  στην  άμεση  αντικατάσταση  των
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καταστρεφόμενων ειδών, καθώς και την αντικατάσταση των κρινόμενων ως ακατάλληλων από τα αρμόδια
όργανα του Πανεπιστημίου για τον έλεγχο του χώρου.
Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου αποκλειστικά, για
την σίτιση των φοιτητών όπως αναφέρεται παραπάνω. Χορευτικές η ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις φοιτητών
η άλλων Πανεπιστημιακών συλλόγων επιτρέπονται μόνον μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής του
Πανεπιστημίου κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος (εγγράφως).
Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται μετά την λήξη της σύμβασης να αποκομίσει μέσα σε πέντε (5) ημέρες τα
αγορασθέντα απ' αυτόν έπιπλα, σκεύη κ.λ.π. Η ανάδοχος εταιρεία ουδεμίας αποζημίωσης δικαιούται, για
εκτελεσθείσες εργασίες στο Εστιατόριο ή για την τοποθέτηση μονίμων εγκαταστάσεων.
Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται μετά την λήξη της σύμβασης να αποζημιώσει το Πανεπιστήμιο για κάθε
φθορά,  καταστροφή  ή  απώλεια  των  παραδοθέντων  σ'  αυτόν  εγκαταστάσεων,  μηχανημάτων,  επίπλων,
μαγειρικών σκευών και ειδών εστίασης.
Μετά την λήξη της σύμβασης η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες να είναι
έτοιμος,  για  την  παράδοση  των  χώρων  του  Εστιατορίου  και  των  εγκαταστάσεων  αυτού.  Επίσης  να
εξοφλήσει τυχόν οφειλές προς τρίτους που προέκυψαν κατά τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.
Η παράδοση θα γίνει  σε  Επιτροπή,  που θα ορίσει  η Αναθέτουσα Αρχή του Πανεπιστημίου.  Η εν λόγω
Επιτροπή  θα  καταρτίσει  πίνακες  του  παραπάνω  υλικού  στους  οποίους  θα  αναφέρονται  οι  φθορές,
καταστροφές  ή  απώλειες  και  η  αποτίμησή  τους  σε  Ευρώ  και  θα  τους  υποβάλλουν  στην  ΔΕ  του
Πανεπιστημίου το οποίο θα καθορίσει  το ποσοστό των οφειλομένων στην συνήθη χρήση φθορών, κατά
δίκαια κρίση.

β)  Χώροι που ανήκουν στον ανάδοχο   
Το σιτηρέσιο παρέχεται σε εστιατόριο της Εταιρείας στην ………………….……………….., το οποίο θα ελέγχεται
από την Εταιρεία. 

Προσωπικό
Η  ανάδοχος  εταιρεία  από  τον  παρόντα  έχει  την  ευθύνη  της  πρόσληψης,  απασχόλησης,  πληρωμής,
ασφάλισης  και  τυχόν  αποζημίωσης  του  πάσης  φύσεως  και  κατάλληλου  για  τη  λειτουργία  των  χώρων
παροχής εστίασης, προσωπικού.
Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να έχει  πάντοτε επαρκές και  ειδικευμένο προσωπικό,  για την πλήρη
εξυπηρέτηση  των  σιτιζομένων  φοιτητών,  εφοδιασμένο  με  τα  απαραίτητα  βιβλιάρια  Υγείας,  πρόσφατα
θεωρημένα όπως προβλέπεται από τον Οδηγό Υγιεινής Πρακτικής του ΕΦΕΤ.
Το προσωπικό που ασχολείται με την παρασκευή των φαγητών και το σερβίρισμα θα πρέπει,  εκτός της
άψογης ατομικής καθαριότητας, να φέρει καθαρή στολή και απαραίτητα κατάλληλο κάλυμμα των μαλλιών
(σκούφο). Θα υπάρχει οπωσδήποτε στο προσωπικό ένα άτομο το οποίο  θα απασχολείται αποκλειστικά και
μόνο με την καθαριότητα των χώρων εστίασης.
Η καθαριότητα των χώρων του Εστιατορίου είναι της αποκλειστικής ευθύνης του αναδόχου. Ο χώρος πρέπει
να διατηρείται άψογος και στον χρόνο μεταξύ των γευμάτων.
Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ουδεμία ευθύνη φέρει, για τις συνέπειες της μη ασφάλισης αυτών.
Το προσωπικό προσλαμβάνεται  από την ανάδοχο εταιρεία,  αφού προηγουμένως διαπιστωθεί,  ότι  είναι
υγιές.  Η διαπίστωση γίνεται είτε με την προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας θεωρημένο από το Υγειονομικό
Κέντρο είτε από την αρμόδια Κρατική Υγειονομική Υπηρεσία.

Ώρες λειτουργίας φοιτητικών εστιατορίων
Το  σιτηρέσιο  περιλαμβάνει  πρωινό,  γεύμα  και  δείπνο  και  παρέχεται  όλες  τις  ημέρες  της  εβδομάδας,
εργάσιμες και  μη,  εκτός από τις διακοπές των Χριστουγέννων και  του Πάσχα.  Οι  ώρες λειτουργίας του
εστιατορίου θα είναι από τις 8.00-9.00 13:00 έως 15:00 και  από 18:00 έως 20:00.  Οι ώρες αυτές είναι
δυνατό να τροποποιούνται, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής του Πανεπιστημίου μετά από πρόταση της
οικείας Εποπτεύουσας Επιτροπής, αν κατά την εφαρμογή διαπιστωθεί ότι δεν εξυπηρετούνται οι φοιτητές.
Λειτουργία Φοιτητικών Εστιατορίων 
Ο  ανάδοχος/οι  που  θα  προκύψει/ουν  από  τον  παρόντα  διαγωνισμό  έχει/ουν  την ευθύνη:

1. Της  προμήθειας  των  πρώτων  υλών,  της  ετοιμασίας  και  διατήρησης των  φαγητών  έως  τη  διανομή
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τους  (αγορά, μεταφορά, αποθήκευση πρώτων υλών, συντήρηση σε ψυγεία   στο   χώρο   των   μαγειρείων,
καθάρισμα, πλύσιμο, τεμαχισμός, μαγείρεμα, μεριδοποίηση και διανομή του).
2.  Της  τοποθέτησης  του  ψωμιού,  των  μαχαιροπήρουνων,  των  ποτηριών,  των  χαρτοπετσετών,  του
ελαιολάδου για τις σαλάτες και των λοιπών αρτυμάτων και καρυκευμάτων στους κατάλληλους χώρους που
προβλέπονται γι’ αυτά.
3.  Της επιμελημένης συλλογής των απορριμμάτων και υπολειμμάτων των φαγητών και  της  ασφαλούς
φύλαξής  τους  σε  σακούλες  και  κλειστούς  κάδους  μέχρι  να μεταφερθούν στο χώρο αποκομιδής τους.
4. Της παραλαβής των δίσκων με τα άπλυτα καθώς και όλων των απαιτούμενων στη συνέχεια εργασιών για
το  πλύσιμο,  το  στέγνωμα  και  την  τακτοποίηση  των  καθαρών  ειδών  εστιάσεως  της  καθημερινής
καθαριότητας και συχνής απολύμανσης όλων των χώρων του εστιατορίου και της διατήρησης ανά πάσα
στιγμή καθαρών των αιθουσών του εστιατορίου κατά τις ώρες του φαγητού (τραπέζια, καθίσματα, δάπεδα,
τζάμια  και  τουαλέτες).  Τα  υλικά  που  χρησιμοποιούνται  για  τον  καθαρισμό  των  χώρων  και  των  ειδών
εστιάσεως βαρύνουν τον ανάδοχο.
5.  Για την  εξασφάλιση της ομαλής  και  απρόσκοπτης  λειτουργίας   συσκευών  και  εγκαταστάσεων του
μαγειρείου και του χώρου παραμονής κοινού του εστιατορίου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο ανάδοχος.
Για το σκοπό αυτό φροντίζει για τους χειρισμούς και την επίβλεψη λειτουργίας, τον έλεγχο και τις ρυθμίσεις
συσκευών  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  των  κατασκευαστών,  προληπτική  συντήρηση  εγκαταστάσεων  και
μικροεπισκευές (αλλαγή ασφαλειών, αποκατάσταση μικροδιαρροών, αποφράξεις αποχετεύσεων κ.λ.π).
6.  Ομοίως  η  εποπτεία  της  επάρκειας  και  της  ασφαλούς  αποθήκευσης  και  χρήσης  των  λειτουργικών
αναλωσίμων ως καύσιμα  (υγραέριο), νερό χρήσεως με τις αντίστοιχες δεξαμενές και φιάλες, ανήκει στην
αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου.
7.  Περίπτωση βλάβης,  που επέρχεται  σε  χώρους  του Πανεπιστημίου  από κατασκευαστική  αστοχία  των
εγκαταστάσεων  ή  παρέλευση  διάρκειας  ζωής  ή  φυσιολογική  φθορά  συσκευής  ή  ανταλλακτικού
αντιμετωπίζεται με πρωτοβουλία και  ευθύνη  του  αναδόχου  για  την  εξασφάλιση της άμεσης ενέργειας
και   την  αποτροπή  της  διακοπής  λειτουργίας  του  εστιατορίου  και  οι  δαπάνες  καλύπτονται  από  το
Πανεπιστήμιο μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία και  την έγκριση από τα αρμόδια όργανα.

Άδεια λειτουργίας
Η ανάδοχος εταιρεία πριν από την εγκατάστασή της στους χώρους του Πανεπιστημίου και πριν την έναρξη
λειτουργίας, είναι υποχρεωμένη να προσκομίσει τα εξής:
1. Άδεια λειτουργίας του εστιατορίου, στο όνομά του, από την αρμόδια αρχή και
2. Πιστοποιητικά υγείας, έκδοση βιβλιαρίου ΙΚΑ για όσους δεν έχουν και αναγγελία στο Γραφείο ευρέσεως

εργασίας του ΟΑΕΔ όλων των προσώπων που θα απασχοληθούν στο εστιατόριο.

Επιστασία, φύλαξη και ασφάλεια χώρων 
Η  επιστασία,  φύλαξη  και  ασφάλεια  του  χώρου  των  εστιατορίων  της  Πανεπιστημιακής  Μονάδας
………………………  βαρύνει  την  ανάδοχο  εταιρεία  κατά  τη  διάρκεια  ισχύος  της  σύμβασης  και  είναι
υποχρεωμένη να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για το σκοπό αυτό.

Εποπτεία 
Η εποπτεία της λειτουργίας του Εστιατορίου και ειδικότερα ο έλεγχος της γνησιότητας και ποιότητας των
χρησιμοποιουμένων υλικών της ποσότητας και του βάρους των χορηγουμένων μερίδων φαγητού, ο έλεγχος
του τιμοκαταλόγου, καθώς και της εφαρμογής των Οδηγών Υγιεινής του ΕΦΕΤ για τις επιχειρήσεις μαζικής
εστίασης διενεργείται από αρμόδια Επιτροπή, που ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή του Πανεπιστημίου
και είναι ανεξάρτητος του ελέγχου που ενεργείται από τις κρατικές υπηρεσίες αυτεπαγγέλτως. Το ανωτέρω
όργανο θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την τήρηση όλων των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο, τα δε
πορίσματά του θα τα υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή του Πανεπιστημίου για την τυχόν επιβολή σ' αυτόν
των προβλεπομένων από την εν λόγω διακήρυξη κυρώσεων.
Η ανάδοχος εταιρεία  υποχρεούται  να  δέχεται  τον ανωτέρω έλεγχο και  να  διευκολύνει  τα  όργανα που
ασκούν αυτόν.

Καταγραφή απόψεων σιτιζομένων 
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Η άποψη των σιτιζομένων για την ποιότητα, ποσότητα, το σερβίρισμα και γενικά την εξυπηρέτησή τους από
την ανάδοχο, αποτελεί βασικό κριτήριο καλής λειτουργίας του Φοιτητικού Εστιατορίου. Για το λόγο αυτό,
θα  υπάρχουν  σε  εμφανή  σημεία  του  εστιατορίου  ειδικά  κουτιά  όπου  οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  να
διατυπώνουν  σε  έντυπα  τις  απόψεις  τους  καθώς  και  προτάσεις  για  τη  βελτίωση  της  λειτουργίας  του
εστιατορίου.  Στο  άνοιγμα  και  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  κουτιών,  θα  παρευρίσκεται  και  η  ανάδοχος
εταιρεία ή εκπρόσωπός του.

Ποιότητα πρώτων υλών 
Η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί στο Εστιατόριο πρώτες ύλες άριστης ποιότητας
και ελεγμένες από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες π.χ. για την ποιότητα των κρεάτων έλεγχος από την
Κτηνιατρική Υπηρεσία κ.λ.π.
Η προμήθεια πρώτων υλών που με το χρόνο αποθήκευσής τους αναπτύσσουν μικροοργανισμούς (όσπρια,
ζυμαρικά κ.λ.π.) θα πρέπει να γίνεται σε μικρά χρονικά διαστήματα. Εννοείται ότι οι πρώτες ύλες που θα
χρησιμοποιούνται στο Εστιατόριο θα καταναλώνονται πριν τον χρόνο λήξης τους. Ιδιαίτερη φροντίδα θα
πρέπει να λάβει η ανάδοχος εταιρεία για τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας ψύξης των καταψυγμένων
προϊόντων κατά τη μεταφορά και αποθήκευσή τους μέχρι τη χρήση τους. Ειδικότερα στα οπωροκηπευτικά
(φρούτα, σαλάτες, λαχανικά κ.λ.π.) πρέπει πριν διατεθούν για χρήση να γίνεται διεξοδικός έλεγχος και με
επιμέλεια η διαλογή τους, καθώς και προσεκτικό πλύσιμο.

Γενικοί Όροι Εφαρμογής της Σύμβασης

 α. Ο έλεγχος της πιστής εφαρμογής των όρων της Σύμβασης θα γίνεται  τακτικά ή και έκτακτα από τα
αρμόδια  όργανα  υπό  την  εποπτεία  και  έλεγχο  της  Επιτροπής  για  την  Σίτιση  σε  κάθε  μία  από  τις
Πανεπιστημιακές Μονάδες οι οποίες ορίζονται από την Αναθέτουσα Αρχή του Πανεπιστημίου.
 β. Η τήρηση των όρων υγιεινής των χώρων, η εμφάνιση του προσωπικού, η καταλληλότητα των πρώτων
υλών και των προσφερόμενων ειδών ελέγχεται από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σε συνεργασία με τις
αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να δέχεται τους ελέγχους αυτούς και να
διευκολύνει τα εντεταλμένα όργανα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο έργο τους.
 γ.  Η  ανάδοχος  εταιρεία  και  οι  κατά τόπους  υπάλληλοί  της,  υποχρεούνται  να  συμμορφώνονται  με  τις
υποδείξεις της Επιτροπής για την Σίτιση καθώς και των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων σε κάθε θέμα που
έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
 δ. Είναι υποχρεωμένη να τηρεί τους νόμους και διατάξεις που ισχύουν, για την υγεία και ασφάλεια του
προσωπικού  που  θα  απασχολείται  σε  όλους  τους  χώρους  σίτισης  προς  αποφυγήν  τυχόν  εργατικού
ατυχήματος.
ε. Η αντισυμβατική συμπεριφορά της αναδόχου εταιρείας αποτελεί λόγω αποκλεισμού του σε επόμενους
διαγωνισμούς του Ιδρύματος.
στ. Η άποψη των σιτιζομένων για την ποιότητα, το σερβίρισμα και γενικά την εξυπηρέτησή τους από την
ανάδοχο εταιρεία, αποτελεί βασικό κριτήριο καλής λειτουργίας του Φοιτητικού εστιατορίου. 
 ζ.   Σε  περίπτωση αθετήσεως των όρων της  σύμβασης  ή  σε  περίπτωση  που  η  ανάδοχος  εταιρεία  δεν
ανταποκρίνεται  απόλυτα  στις  υποχρεώσεις  που  απορρέουν  από  αυτήν  και  την  προσφορά  της  ή  δεν
συμμορφώνεται  προς  τις  υποδείξεις  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου  και  των  άλλων  υπηρεσιών
(Αγορανομία,  Υγειονομικό)  για  την  εύρυθμη  και  άψογη  λειτουργία  του  εστιατορίου,  το  Πανεπιστήμιο
Πελοποννήσου  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  λύσει  μονομερώς  τη  σύμβαση  και  να  κηρύξει  έκπτωτο  τον
ανάδοχο, ο οποίος πέραν από τις άλλες συνέπειες  που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και τη
διακήρυξη βαρύνεται και με κατάπτωση ποινικής ρήτρας η οποία ορίζεται από την Αναθέτουσα Αρχή του
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου η οποία θα εισπραχθεί με την διαδικασία εισπράξεως δημοσίων εσόδων.
Δικαίωμα για μονομερή λύση της σύμβασης διατηρεί και η ανάδοχος εταιρεία σε περίπτωση αθέτησης των
υποχρεώσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου απέναντί του.
η.  Η πληρωμή θα καταβάλλεται στον ανάδοχο με κανονικό χρηματικό ένταλμα, το οποίο θα εκδίδεται,
αναλόγως  με  τις  ημέρες  λειτουργίας  του  εστιατορίου  και  μέσα  σε  εύλογο  χρονικό  διάστημα  από  την
κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
θ. Σε περίπτωση που θα προκύψουν αμφισβητήσεις κατά σειρά προτεραιότητας ισχύουν:    
α) η σύμβαση β) η διακήρυξη γ) επικουρικώς η προσφορά του αναδόχου.
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ι. Θα  τηρηθούν οι  υποχρεώσεις του αναδόχου που απορρέουν  από τις διατάξεις   της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του ν.4412. (άρθρο 18 παρ. 2 )

Λοιποί Όροι

Η Ανάδοχος εταιρεία και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.
Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της
Τρίπολης, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να γίνει προσφυγή
των συμβαλλομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με
όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν.  Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία,  η  αρμοδιότητα για την επίλυση της
διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.
Οποιαδήποτε  τροποποίηση  της  σύμβασης  πρέπει  να  εξασφαλίζει  την  υλοποίηση  του  έργου  όπως
προδιαγράφηκε.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κείμενες διατάξεις, βάσει των οποίων διενεργήθηκε ο διαγωνισμός αυτός.
 Η παρούσα σύμβαση υπερισχύει  από κάθε άλλο κείμενο,  στο οποίο αυτή στηρίζεται (Διακήρυξη,  Όροι
Συμφωνιών, Προσφορές, κλπ.), εκτός φυσικά από προφανή σφάλματα ή παραδρομές.
Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του του  ν.  4412/2016  (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις
Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες  2014/24/  ΕΕ  και  2014/25/ΕΕ)»  και  τις
τροποποιήσεις αυτού.
 
Οποιαδήποτε  τροποποίηση,  ανανέωση  ή  αλλαγή  των  όρων  της  παρούσας  θα  έχει  ισχύ  εφόσον  γίνει
εγγράφως και υπογραφεί και από τα δύο μέρη.
Τέλος, η παρούσα σύμβαση, αφού συντάχθηκε σε τρία πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
   Για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου                                  Για την Εταιρεία

                                                                                                                   Ο νόμιμος εκπρόσωπος

-------------------------------------                                                    ____________________

Σελίδα 86

ΑΔΑ: 6ΑΗΝ469Β7Δ-ΚΗ7



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Περίληψη Διακήρυξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 2787/2018
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟY ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨH

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΤΙΜΗΣ
ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:
(Α) ΟΜΑΔΑ: ΤΡΙΠΟΛΗ, ΝΑΥΠΛΙΟ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ

(Β) ΟΜΑΔΑ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΣΠΑΡΤΗ
1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Επωνυμία  Aναθέτουσας  Αρχής,  Δραστηριότητα:  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠEΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ,  (Ν.Π.Δ.Δ)  Ερυθρού
Σταυρού  28  και  Καρυωτάκη  Τ.Κ.:22  131,  ΤΡΙΠΟΛΗ,  Γενική  Κυβέρνηση,  με  κύρια  δραστηριότητα  την
Εκπαίδευση.

Υπηρεσία διεξαγωγής διαγωνισμού: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης-
Τμήμα Προμηθειών Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Τέρμα Καραϊσκάκη, Τρίπολη 22131 

Στοιχεία Επικοινωνίας, Αρμόδιοι για πληροφορίες:  τηλ:  +30  2710 372111/372107, (Τσώκου Βασιλική )
+30  27410  74999  (Ασπρούδη  Παρασκευή)  Fax:  +30  2710  372108  e-mail:  vtsokou  @  uop  .  gr,
pasproudi@uop.gr UL: www.uop.gr

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Περιγραφή: Παροχή υπηρεσιών σίτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η διάρκεια της
σύμβασης ορίζεται σε 572 ημέρες. Εάν συμπεριληφθούν τα δικαιώματα προαίρεσης αυτά αντιστοιχούν σε
150 ημέρες επιπλέον . 

Συνολικός προϋπολογισμός: 789.703,20 € (άνευ ΦΠΑ) ήτοι 979.231,97€ με Φ.Π.Α. 24% (CPV: 55320000-9
Yπηρεσίες Παροχής Γευμάτων).
Εάν συμπεριληφθεί  δικαίωμα προαίρεσης αυτό ανέρχεται  σε ύψος  207.090,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ) ήτοι
256.791,60 €( συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Το  συνολικό  ποσό  (συμπεριλαμβανομένου  των  δικαιωμάτων  προαίρεσης)  ανέρχεται  σε  996.793,20 €
(άνευ ΦΠΑ) ήτοι 1.236.023,57 € με Φ.Π.Α. 24%
Ο συνολικός προϋπολογισμός (κατ εκτίμηση) για χρονικό διάστημα από 01-01-2019 έως και 31-12-2020
κατανέμεται ως ακολούθως:
Για το έτος 2019 (κατ εκτίμηση) : 
Στις  286 ημέρες  (από  1-01-2019  έως  31-12-2019)  με  συνολικό  προϋπολογισμό  που  δεν  μπορεί  να
υπερβαίνει  το  ποσό  των  489.615,98 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  (ήτοι  394.851,60 €  μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) προκειμένου να σιτιστούν 767 φοιτητές ημερησίως (για τη μέγιστη παροχή
767 ημερήσιων σιτηρεσίων). Εμπεριέχονται έως 10 ημέρες ενδεχόμενης παράτασης (από 01-07-2019 έως
και 10-07-2019) σε περίπτωση ενδεχόμενης παράτασης του Ακαδημαϊκού έτους.
Για το έτος 2020 (κατ εκτίμηση) : 
Στις  286 ημέρες  (από  01-01-2020  έως  31-12-2020)  με  συνολικό  προϋπολογισμό  που  δεν  μπορεί  να
υπερβαίνει  το  ποσό  των  489.615,98 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ,  (ήτοι  394.851,60 €  μη
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) προκειμένου να σιτιστούν 767 φοιτητές ημερησίως (για τη μέγιστη παροχή
767 ημερήσιων σιτηρεσίων). Εμπεριέχονται έως 10 ημέρες ενδεχόμενης παράτασης (από 01-07-2020 έως
και 10-07-2020) σε περίπτωση ενδεχόμενης παράτασης του Ακαδημαϊκού έτους.
Επισημαίνεται ότι: 
Στα  ανωτέρω  έτη  έχουν  συμπεριληφθεί  έως  δέκα  (10)  ημέρες  ενδεχόμενης  παράτασης  του  κάθε
Ακαδημαϊκού έτους (από 1-07 έως 10-07) με συνολικό προϋπολογισμό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το
ποσό των  17.119,44 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, (ήτοι  13.806,00€ μη συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ)
προκειμένου να σιτιστούν 767 φοιτητές ημερησίως (για τη μέγιστη παροχή 767 ημερήσιων σιτηρεσίων).
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Δικαιώματα προαίρεσης: Eνδέχεται να ανατεθούν στον ανάδοχο νέες Υπηρεσίες ύψους έως 207.090,00 €
ευρώ  (άνευ  ΦΠΑ)  ήτοι  256.791,60 €  (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ  24%)  που  θα  συνίστανται  στην
επανάληψη Υπηρεσιών με τις ζητούμενες από τη σύμβαση που θα υπογραφεί στο πλαίσιο του παρόντος
διαγωνισμού. Η άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης εφόσον υπάρξει τοποθετείται χρονικά εντός 1,5
έτους από την υπογραφή της σύμβασης και αφορά 150 ημέρες επιπλέον προκειμένου να σιτιστούν 767
φοιτητές ημερησίως (για τη μέγιστη παροχή 767 ημερήσιων σιτηρεσίων).
Για το οικονομικό  έτος 2019 και  2020 έχει  εκδοθεί  η υπ΄ αριθμ 117535/Β2/11-07-2017 Απόφαση του
Υπουργού  Παιδείας,  Έρευνας  και  Θρησκευμάτων  με  θέμα:  «Έγκριση  ανάληψης  υποχρέωσης  για  τα
επόμενα  οικονομικά  έτη  (ΚΑΕ  2631)  του  Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου»,  με  ΑΔΑ:  6ΡΕΣ4653ΠΣ-ΖΗΡ
δεδομένου ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου θα μεριμνήσει για την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων
στους προϋπολογισμούς των ετών 2019,2020 χωρίς να γίνεται  υπέρβαση των δεσμευτικών ορίων του
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.
Είδος σύμβασης: Υπηρεσία.

Κωδικός NUTS Κύριοι τόποι παροχής Υπηρεσιών : EL65 EL651 EL652 EL653. 

Η προκήρυξη αφορά: Δημόσια Σύμβαση.

Κοινό λεξιλόγιο για τις Δημόσιες Συμβάσεις (CPV) Κύριο Αντικείμενο:  55320000-9 «Yπηρεσίες Παροχής
Γευμάτων»

Σύμβαση καλυπτόμενη από τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις: Ναι

Κατανομή σε τμήματα: Ναι

Προσφορές μπορούν να κατατεθούν για μία ή στο σύνολο τους και όχι για μέρος τους και η κατακύρωση
θα γίνει ανά Ομάδα.

Η Σύμβαση υποδιαιρείται σε δυο (2) Ομάδες με προϋπολογισμό ανά Ομάδα:

 ΟΜΑΔΑ  (Α):  «Σίτιση  για  τις  Πανεπιστημιακές  Μονάδες  Τρίπολης,  Ναυπλίου,  Κορίνθου»,
εκτιμώμενης αξίας 491.248,80  € πλέον ΦΠΑ ήτοι 609.148,51 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  για
την  μέγιστη  παροχή  378  ημερήσιων  σιτηρεσίων  για  722  ημέρες  (συμπεριλαμβάνονται  και  τα
δικαιώματα προαίρεσης).

 ΟΜΑΔΑ (Β): «Σίτιση για τις Πανεπιστημιακές Μονάδες Σπάρτης, Καλαμάτας », εκτιμώμενης αξίας
505.544,40 € πλέον ΦΠΑ ήτοι 626.875,06 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για την μέγιστη παροχή
389  ημερήσιων  σιτηρεσίων  για  722  ημέρες  (συμπεριλαμβάνονται  και  τα  δικαιώματα
προαίρεσης).ΟΜΑΔΑ  2:  Σχολή  Ανθρωπιστικών  Επιστημών  &  Πολιτισμικών  Σπουδών  στην
Καλαμάτα : 67.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ 24%.

Θα ληφθούν υπόψη εναλλακτικές /αντιπροσφορές προσφορές : Όχι

Διάρκεια της σύμβασης: . Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 572 ημέρες από την υπογραφή της. Εάν
συμπεριληφθούν τα δικαιώματα προαίρεσης αυτά αντιστοιχούν σε 150 ημέρες επιπλέον. 

3. ΝΟΜΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

‘Όροι που αφορούν τη σύμβαση.

Α) Εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσού  2% της  προϋπολογιζόμενης αξίας της ομάδας ή του συνόλου
της Διακήρυξης για τις οποίες θα καταθέσει προσφορά μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (άρθρο 72
του ν.4412/2016) ήτοι συνολικού ποσού για το σύνολο των ΟΜΑΔΩΝ που ανέρχεται σε 19.935,87€ όπως
περιγράφεται στην παρ. 2.2.1 της Διακήρυξης

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς για μια ΟΜΑΔΑ το ύψος της εγγύησης συμμετοχής ανέρχεται στο
2% επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, της προσφερόμενης Ομάδας σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα:

ΟΜΑΔΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α ΤΡΙΠΟΛΗ-ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΝΑΥΠΛΙΟ 9.824,98 €
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Β ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΣΠΑΡΤΗ 10.110,89 €

Β) Εγγυητική καλής εκτέλεσης όρων σύμβασης όπως περιγράφεται στην παρ. 4.1 της Διακήρυξης
Κύριοι  όροι  της  χρηματοδότησης  και  πληρωμής  ή  /και  αναφορά  στις  εφαρμοζόμενες  συναφείς
διατάξεις.

Χρηματοδότηση: Πιστώσεις ΚΑΕ 2631 του Τακτικού Προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2019-2020.

Σε περίπτωση που για τα έτη 2019-2020, δεν υπάρξει σχετική πίστωση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό
για τον ΚΑΕ 2631, η σύμβαση μπορεί να καταγγελθεί, ή να μειωθεί, χωρίς δικαίωμα αποζημιώσεως του
αναδόχου.

Πληρωμή: Ο τρόπος πληρωμής περιγράφεται στην παρ. 5.1 της Διακήρυξης

Νομική μορφή που πρέπει να έχει ο όμιλος οικονομικών φορέων στον οποίο θα ανατεθεί η σύμβαση

Ο όμιλος οικονομικών φορέων δεν υποχρεούνται από την Αναθέτουσα Αρχή να έχει λάβει συγκεκριμένη
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλει Προσφορά.

4. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Προσωπική κατάσταση των οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων σχετικά με την
εγγραφή τους σε επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα

Περιγράφονται στις παραγράφους 2.2.3 και 2.2.4 της Διακήρυξης και αποτυπώνονται στο ΕΕΕΣ

Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια

Περιγράφονται στην παρ 2.2.5 της Διακήρυξης

Τεχνική & επαγγελματική ικανότητα

Περιγράφονται στην παρ 2.2.6 της Διακήρυξης

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαδικασία  που  επελέγη  για  την  ανάθεση: Ανοικτός  Διεθνής  Ηλεκτρονικός  Διαγωνισμός  με  κριτήριο
ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  της  βέλτιστης  σχέσης
ποιότητας– τιμής.

Αριθμός Διακήρυξης Διαγωνισμού: 04/2018 συστημικός αριθμός 57074 ,57075
Διενέργεια Διαγωνισμού: Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)  μέσω  της  Διαδικτυακής  πύλης:
www.promitheus.gov.gr.

Τρόπος  Λήψης  Εγγράφων: Οι  ενδιαφερόμενοι  έχουν  πρόσβαση  στα  έγγραφα  του  διαγωνισμού
ηλεκτρονικά στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (http://www.uop.gr)

Παροχή Συμπληρωματικών Πληροφοριών και Διευκρινήσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του
διαγωνισμού  μέχρι  και  δέκα  (10)  ημέρες  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  προσφορών &
απαντώνται  αντίστοιχα  στο  δικτυακό  τόπο  του   μέσω  διαγωνισμού  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης
www.promitheus.gov.gr του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ., το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία
που έχει οριστεί για την υποβολή των προσφορών  στις  07/06/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00.

Γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην προσφορά : Ελληνική

Τόπος  και  χρόνος  υποβολής  των  Προσφορών:  Οι  υποψήφιοι  Ανάδοχοι  πρέπει  να  υποβάλουν  τις
προσφορές  τους  ηλεκτρονικά,  μέσω της  διαδικτυακής  πύλης  www.promitheus.gov.gr του  συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα Υποβολής των προσφορών: Στις 13/06/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα
14:00 της αυτής ημερομηνίας.

Σελίδα 89

ΑΔΑ: 6ΑΗΝ469Β7Δ-ΚΗ7



Η έντυπη υποβολή των προσφορών γίνεται, έως 18/06/2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 14.00 της αυτής
ημερομηνίας στην δ/νση:  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Πρυτανεία,  Ερυθρού Σταυρού και Καρυωτάκη,
Τρίπολη 22131

Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών στο Σύστημα: Στις 19/06/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00
της  αυτής  ημερομηνίας.  Θα  γίνει  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  σύστημα  οργάνων  της
Αναθέτουσα Αρχής.

Ισχύς των Προσφορών: (365) ημέρες, από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Προδικαστικές  Προσφυγές  :  Η προδικαστική  προσφυγή υποβάλλεται  σύμφωνα με  όσα ορίζονται  στο
άρθρο 361 του ν. 4412/2016 και άρθρο 4 του π.δ. 39/2017 μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο από την Αναθέτουσα Αρχή αν η πράξη
κοινοποιήθηκε  με  ηλεκτρονικά  μέσα  ή  τηλεομοιοτυπία,  ενώπιον  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών
Προσφυγών.  Ειδικότερα  για  την  άσκηση  προσφυγής  κατά  της  Διακήρυξης,  η  πλήρης  γνώση  αυτής
τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ..
Έξοδα  δημοσίευσης: Τα  έξοδα  δημοσίευσης  των  ανακοινώσεων  στον  Ελληνικό  Τύπο  βαρύνουν  τους
διαγωνιζόμενους  που  ανακηρύσσονται  ανάδοχοι.   Στην  περίπτωση  άγονου  διαγωνισμού  ή  άγονων
Ομάδων τα έξοδα θα βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή.

7. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.Ε.Ε

Ημερομηνία : 30/04/2018

Ο Αντιπρύτανης 
Οικονομικών, Προγραμματισμού και ανάπτυξης

 του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Καθηγητής Γεώργιος Π. Λέπουρας
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	3. H αμοιβή ανά Ομάδα ή στο σύνολο του έργου θα καταβάλλεται στον ανάδοχο με μηνιαίες πληρωμές, οι οποίες θα πραγματοποιούνται εντός του επομένου μήνα. H πληρωμή θα γίνεται με Χρηματικό Ένταλμα, το οποίο θα εκδίδεται στο όνομα του αναδόχου, υπό την απαραίτητη προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος προσκομίζει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά , και με την προϋπόθεση πάντοτε της ύπαρξης πιστώσεων που παρέχονται από το Αρμόδιο Υπουργείο, και ύστερα από θεώρηση του εντάλματος από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
	4. Επιπλέον, η πληρωμή θα γίνεται ύστερα από βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής του έργου που έχει κληρωθεί σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 η οποία θα βεβαιώνει σχετικά με:
	- τον συνολικό αριθμό των ημερησίων σιτηρεσίων των δικαιούχων δωρεάν σίτισης φοιτητών, και
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	5. Για τον καθορισμό της μηνιαίας πληρωμής του αναδόχου ανά Ομάδα, θα λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των ημερήσιων σιτηρεσίων των δικαιούμενων δωρεάν σίτισης φοιτητών.
	6. Το άθροισμα για όλες τις ημέρες του μήνα θα πολλαπλασιάζεται με την τιμή ημερήσιου σιτηρεσίου 1,80 €/ημέρα, σύμφωνα με την Φ 547452/Β3/9-5-2007 απόφαση του ΥΠΕΠΘ και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 836/τ.Β΄/30-5-2007).
	7. Όπου ημερήσιο σιτηρέσιο: πρωινό – γεύμα – δείπνο.
	8. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή του αναδόχου είναι:
	α) τιμολόγιο του αναδόχου
	β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη εξοφλήθηκε
	γ) πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του έργου
	δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
	
	ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
	Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση ή εισφορά, η οποία κατά νόμο βαρύνει αυτόν. Πιο συγκεκριμένα ο Ανάδοχος βαρύνεται με κρατήσεις:
	1. Κράτηση 0,06% Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει στις διατάξεις του ν. 4412/2016 (άρθρο 375)
	2. Κράτηση 0,06% Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών επί του ποσού κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων πλέον Χαρτ-μου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% σύμφωνα με το άρθρο 350 του Ν. 4412/2016 και το ΦΕΚ 969/Β’ /22.03.2017
	3. Στις συμβάσεις άνω των 60.000,00 επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών.
	4. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
	5. Παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4%
	6. Η δαπάνη για τη δημοσίευση της περιληπτικής διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο θα βαρύνει τον ανάδοχο (ν. 3548/2007, ν. 3801/2009, Πράξεις 23/2001 Τμήμα ΙV και 217/2011 Τμήμα VII του Ελεγκτικού Συνεδρίου). Τα έξοδα δημοσίευσης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
	7. Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο.
	Εγγυήσεις Αναδόχου
	Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης
	Παρακολούθηση του Έργου - Πιστοποίηση Ορθής Εκτέλεσης
	Οι Επιτροπές Εποπτείας αποτελούνται από υπαλλήλους του Πανεπιστημίου, μέλη Δ.Ε.Π. και φοιτητές.
	Οι Επιτροπές θα εισηγούνται αρμοδίως και σχετικά στην Αναθέτουσα Αρχή του Ιδρύματος.
	Έκπτωση Αναδόχου/Μονομερής Λύση της Σύμβασης
	Εκχώρηση Υποχρεώσεων και Δικαιωμάτων
	Προσωπικό
	Ανωτέρα Βία
	Συνέχεια Σύμβασης
	Περιγραφή συστήματος σίτισης
	Το δικαίωμα της δωρεάν σίτισης είναι αυστηρά προσωπικό και μη μεταβιβάσιμο.
	Ώρες λειτουργίας φοιτητικών εστιατορίων
	Διανομή φαγητού
	Εδεσματολόγιο
	Αναλυτική Περιγραφή Έργου
	Τα δεκατέσσερα εβδομαδιαία γεύματα θα πρέπει να έχουν ενδεικτικά τουλάχιστον την πιο κάτω βασική σύνθεση, την οποία ο ανάδοχος μπορεί να βελτιώσει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά ως προς τη σύνθεσή τους .
	Κύριο πιάτο γεύματος και δείπνου:
	Για την Παρασκευή των φαγητών ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί υλικά αρίστης ποιότητας .
	Ειδικότερα:
	1. Για τα κρέατα και τα πουλερικά θα είναι όλα νωπά αρίστης ποιότητας . Ο κιμάς θα παρασκευάζεται από καθαρό μυϊκό κρέας (νωπό αρίστης ποιότητας ). Ιδιαίτερα οι κεφτέδες δεν θα περιέχουν ψωμί σε αναλογία μεγαλύτερη του 18 % υπολογισμένου επί ξηράς ουσίας , το δε ψήσιμό τους θα είναι πλήρες.
	2. Τα ψάρια θα είναι όλων των ειδών, αλλά α ’ποιότητας. Στον κατάλογο του εστιατορίου θα αναγράφεται με σαφήνεια αν το φαγητό είναι κατεψυγμένο .
	3. Τα λαχανικά και τα φρούτα θα είναι αρίστης ποιότητας. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κονσερβοποιημένων λαχανικών ή άλλων εδεσμάτων και υλικών σε κονσέρβα ( π. χ. λουκάνικα, ντολμάδες, κ.λ.π.). Επιτρέπονται μόνο κονσερβοποιημένα φρούτα ως επιδόρπιο (κομπόστα). Στον κατάλογο του εστιατορίου θα αναγράφεται με σαφήνεια αν το φαγητό είναι κατεψυγμένο
	4. Τα βούτυρα τα φυτικά λίπη και τα φυτικά έλαια θα είναι αρίστης και αναγνωρισμένης βιομηχανίας. Ειδικότερα θα χρησιμοποιούνται και έπειτα από έγκριση της αρμόδιας Επιτροπής:
	-Ελαιόλαδο για σαλάτα αγορανομικής οξύτητας 0-1 βαθμών .
	-Ελαιόλαδο για φαγητό αγορανομικής οξύτητας 0-1,5 βαθμών .
	-Λάδι για τηγανητά αγορανομικής οξύτητας 0-1,5 βαθμών ή σπορέλαιο οξύτητας 0 βαθμών.
	-Μαγειρικά λίπη αναγνωρισμένης βιομηχανίας .
	-Βούτυρο γάλακτος για την παρασκευή των γλυκισμάτων
	-Για την παρασκευή ζυμαρικών θα χρησιμοποιείται το μαγειρικό λίπος σε ποσοστό 50% και το βούτυρο γάλακτος σε ποσοστό 50%.
	-Τα εναπομείναντα από το τηγάνισμα έλαια δεν θα χρησιμοποιούνται ξανά. Απαγορεύεται ρητά η χρήση ζωικών λιπών.
	5. Το ψωμί θα είναι ημέρας με αλεύρι τύπου 70% .
	6. Τα τυριά , τα χορταρικά και όλα τα υπόλοιπα υλικά θα είναι α ’ ποιότητας . Ειδικά για το τυρί φέτα θα πρέπει να έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ορίζει το άρθρο 83 του Κώδικα Τροφίμων για τη φέτα .
	7. Το γιαούρτι θα είναι πρόβειο ή και αγελαδινό, πλήρες ή και με μειωμένα λιπαρά, σε καμιά όμως περίπτωση υποκατάστατο.
	8. Οι πατάτες δεν θα πρέπει να είναι προτηγανισμένες.
	Ειδικότερα:
	Υποχρεώσεις αναδόχου
	Έλεγχος σιτιζομένων
	Χώροι παρασκευής σιτηρεσίου
	Χώροι Εστίασης
	α) Χώροι που παραχωρούνται από το Πανεπιστήμιο:
	Προσωπικό
	Το προσωπικό που ασχολείται με την παρασκευή των φαγητών και το σερβίρισμα θα πρέπει, εκτός της άψογης ατομικής καθαριότητας, να φέρει καθαρή στολή και απαραίτητα κατάλληλο κάλυμμα των μαλλιών (σκούφο). Θα υπάρχει οπωσδήποτε στο προσωπικό ένα άτομο το οποίο θα απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με την καθαριότητα των χώρων εστίασης.
	Η καθαριότητα των χώρων του Εστιατορίου είναι της αποκλειστικής ευθύνης του αναδόχου. Ο χώρος πρέπει να διατηρείται άψογος και στον χρόνο μεταξύ των γευμάτων.
	Ώρες λειτουργίας φοιτητικών εστιατορίων
	Λειτουργία Φοιτητικών Εστιατορίων
	Άδεια λειτουργίας
	Επιστασία, φύλαξη και ασφάλεια χώρων
	Εποπτεία
	Καταγραφή απόψεων σιτιζομένων
	Ποιότητα πρώτων υλών
	Γενικοί Όροι Εφαρμογής της Σύμβασης
	Λοιποί Όροι
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