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Κοινοποίηση: 
Κάθε ενδιαφερόµενο  
 

	

ΘΕΜΑ: Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 04/2018 του Ανοικτού Διεθνούς 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισµού, για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου 
στις Οµάδες/Πανεπιστηµιακές Μονάδες: (Α) ΟΜΑΔΑ: ΤΡΙΠΟΛΗ, ΝΑΥΠΛΙΟ, 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ, (Β) ΟΜΑΔΑ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΣΠΑΡΤΗ (3η Διευκρίνιση), ΣΥΣΤ.ΑΡΙΘΜΟΙ 
57074, 57075.  

Σχετ.: α) η µε Α.Π. 04/2018 Διακήρυξη, (ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 57074  & 
57075) 
β) το µε Α.Π.  3948/04-06-2018 (εισερχόµενο) ηλεκτρονικό ερώτηµα της 
εταιρείας  «ΑΦΟΙ ΜΠΟΥΤΡΗ Α.Ε µε διακριτικό τίτλο ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ.» 
γ) η Α.Π. 4085/7-06-2018 απάντηση της υπηρεσίας στο ανωτέρω ερώτηµα 
 

Σε απάντηση του ερωτήµατός σας για παροχή διευκρινίσεων, σας επισηµαίνουµε τα 
ακόλουθα.  
 
Ερώτηµα  
Σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.3.1 της Διακήρυξης (σελ. 34): «Σηµείωση: Οι ενδιαφερόµενοί 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.» 
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 2.4.3.2, περ. 5, σελ. 35 της Διακήρυξης, ζητείται: 
«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: 

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. 

 

 

ΑΔΑ: Ω334469Β7Δ-08Ε



Aπάντηση  

Σε συνέχεια του (γ) σχετικού, όσον αφορά στο χώρο σίτισης της Πανεπιστηµιακής Μονάδας 
Ναυπλίου, σας ενηµερώνουµε ότι έχει εκδοθεί η υπ΄ αριθµ. 16/22-06-2018 Απόφαση 
Συγκλήτου µε ΑΔΑ : 7TZ9469B7Δ-9ΔΖ. 

 

Για το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου 
Ο Αντιπρύτανης 

Οικονοµικών, Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης 
 

Καθηγητής Γεώργιος Π. Λέπουρας 
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