
 

 

 
 

 

 

ΣΥΜ ΒΑΣΗ  

ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ Φ ΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΣΤΙΣ ΟΜ ΑΔΕΣ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΑΚΕΣ Μ ΟΝΑΔΕΣ: 

(Α) ΟΜ ΑΔΑ: ΤΡΙΠΟΛΗ, ΝΑΥΠΛΙΟ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ 

(Β) ΟΜ ΑΔΑ: ΚΑΛΑΜ ΑΤΑ, ΣΠΑΡΤΗ 

Στην Τρίπολη, σήμερα την 8η Ιανουαρίου του 2019, ημέρα Τρίτη στα γραφεία του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου που εδρεύει στην Τρίπολη, Κτ ίριο 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 Αντιπρύτανη Οικονομικών, 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜ ΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ      

 

ΕΡΥΘΡΟΥ   ΣΤΑΥΡΟΥ   28  &   ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ   

22100    ΤΡΙΠΟΛΗ 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: HTTP://WWW.UOP.GR 

 

 

 

 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ &   

ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΤΙΣΜ ΟΥ 

ΤΜ ΗΜ Α ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΩΝ 

Τη λέφωνο: 2710 / 372111, 27410/74999 (Kόρινθος) 

Fax: 2710 / 372108 

Πλη ροφ ορίες :Τσώκ ου Βασιλικ ή , Ασπρούδη  Παρασκ ευή  

e-mai l : vtsokou@uop.gr, pasproudi@uop.gr 
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Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  Καθηγητή Γεώργιο Π. Λέπουρα (δυνάμει του ΦΕΚ Τεύχους Β’ 

4835/29-12-2017) και  αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ με διακριτικό τίτλο: 

KORINTHIAN PALACE CATERING A.E που εδρεύει  στον Σολωμό Κορινθίας ΤΚ 20 131 και με Α.Φ.Μ. 

998586666 - ΔΟΥ Κορίνθου όπως  νόμιμα εκπροσωπείται από τον Ηλία Κακογιάννη με ΑΔΤ ΑΗ 

225192, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ 589207.839844 καταστατ ικό της εταιρείας καταχωρημένο με αρ. 

ΓΕΜΗ 114714737000 την 09-05-2018 με ΚΑΚ 1381636. 

Και αφού έλαβαν υπόψη:  

  το ν. 4412/2016 (Α' 147) “ Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και  Υπηρεσιών (προσαρμογή στ ις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τ ις τροποποιήσεις αυτού. 

  το ν. 4270/2014 (Α ' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και  εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστ ικό και  άλλες διατ άξεις», 

  το ν. 4250/2014 (Α ' 74) «Διοικητ ικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 1́61) 

και  λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τ ις 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 κατ απολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στ ις εμπορικές συναλ λαγές»,  

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

  το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων τ ης διοίκησης και  ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση», 

  το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύστ αση ενιαίας Ανεξάρτ ητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και  Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

  το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτ ική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητ ικών, διοικητ ικών και αυτοδιοικητ ικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια"  

και  άλλες διατάξεις” , 

  το άρθρο 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) 
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  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 τ ο 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 γ ια 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). 

19SYMV004311459 2019-01-08

ΑΔΑ: ΨΛΞΘ469Β7Δ-Β7Ν



 

 

  To N .4485/2017 (Α/114/04-08-2017) «Οργάνωση και Λειτουργία Ανώτατης Εκπαίδευσης ρυθμίσεις 

γ ια την έρευνα και άλλες διατάξεις». 

  των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστ ικών 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, 

περιβαλλοντ ικού 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 γ ια τα οικονομικά έτη 2019,2020 με ΑΔΑ: 7XXΡ469Β7Δ-ΗΕΙ. 

  Την απόφαση έγκρισης του Προϋπολογισμού του Υπουργού Παιδείας οικονομικού έτους 2018 με αρ. 

πρωτ . 228284/Β2/28-12-2017(ΑΔΑ:6ΓΧΝ4653ΠΣ-ΦΟΤ) 

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

διενέργειας τ εύχους ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

  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) γ ια το χρονικό 

διάστημα από 01-01-2019 Έως 31-12-2020 που έλαβε χώρα με εναρκτήρια συνεδρίαση στις 

19/06/2018, ημέρα Τρίτη  κ αι  ώρα 11.00 και καταληκτική συνεδρίαση στ ις 12/11/2018, ημέρα 

Δευτέρα κ αι  ώρα 11:00 
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  την υπ’ αρίθμ 103276 (γ ια το συστημικό αριθμό 57074) και 103276 (γ ια το συστημικό αριθμό 57075)  

(ηλεκτρονική) προσφορά & έντυπη προσφορά [5004/13-07-2018 για τον 57074 συστημικό αριθμό & 

5005/13-07-2018 για τον 57075 συστημικό αριθμό ]της εταιρείας ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ με διακριτ ικό 

τίτλο: KORINTHIAN PALACE CATERING A.E και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ 

της οποίας οι  πίνακες τεχνικής προσφοράς και  οικονομικής προσφοράς αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας σύμβασης.  

  την υπ΄αριθμ. 24/14-11-2018 απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου (συνεδρίαση 140η Κατακύρωση Διαγωνισμού), σύμφωνα με την οποία η 

κατακύρωση του υπ΄αριθμ 04/2018 Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανοικτής Διαδικασίας άνω των 

ορίων για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στις 

Ομάδες/Πανεπιστημιακές Μονάδες: (Α) Ομάδα: Τρίπολη, Ναύπλιο, Κόρινθος (Β) Ομάδα: 

Καλαμάτα, Σπάρτη γίνεται  στην εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ με διακριτικό τίτλο: KORINTHIAN 

PALACE CATERING A.E, η οποία κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. (ΑΔΑΜ  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:18AWRD004301935) 

αναθέτει το έργο της Σίτ ισης των Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για τ ις 

ΟΜΑΔΕΣ/ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ: (Α) ΟΜΑΔΑ: ΤΡΙΠΟΛΗ, ΝΑΥΠΛΙΟ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ (Β) 

ΟΜΑΔΑ: ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΣΠΑΡΤΗ στην προαναφερθείσα εταιρεία  

 

Έργο 

Με την παρούσα το Πανεπιστήμιο αναθέτει  και η ανάδοχος εταιρεία αναλαμβάνει τη σίτιση των 

φοιτητών των Ομάδων/Πανεπιστ ημιακ ών Μ ονάδων: Α) Ομάδα: Τρίπολη , Ναύπλ ιο, Κόρινθος 

κα ι  (Β) Ομάδα: Καλαμάτ α, Σπάρτ η  καθημερινά, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του 

διαγωνισμού με αριθμό πρωτοκόλλου 2787/30-04-2018 (ΑΔΑ: 6ΑΗΝ469Β7Δ-ΚΗ7), με το σύστημα της 

αυτοεξυπηρέτησης (self - service), Πρωινού και ενιαίου εδεσματολόγιου (menu) δύο γευμάτων την 

ημέρα (μεσημέρι – βράδυ), για το χρονικό διάστημα (ενδεικτικές ημερομηνίες) από 08-01-2019 έως 

και 31-12-2020 (572 ημέρες) και σύμφωνα με την Τεχνική προσφορά την οποία κατέθεσε η ανάδοχος 
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εταιρεία 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) «Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων » 

Η συνολική δαπάνη του έργου για το χρονικό διάστημα (ημερομηνίες) από 08/01/2019 έως και 

31/12/2020, ανέρχεται σε 979.231,97ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), για τις 

Ομάδες/Πανεπιστημιακές Μονάδες (Α) Ομάδα: Τρίπολη, Ναύπλιο, Κόρινθος και  (Β) Ομάδα: 

Καλαμάτα, Σπάρτη (Cpv: 55320000-9 υπηρεσίες παροχής γευμάτων). 

Αναλυτ ικ ά: 

Α) Για τ ο έτος 2019: 

Από 08-01-2019 έως και  30-06-2019, ήτοι 161 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης εφόσον το Ακαδημαϊκό 

έτος παραταθεί δέκα (10) ημερών (01/07/2019 έως και  10/07/2019) , και από 01-09-2019 έως και 31-12-

2019 ήτοι 115 ημέρες  

Από 08-01-2019 έως και 30-06-2019 ήτοι 161 ημέρες η συνολική δαπάνη του έργου για όλες τ ις 

Ομάδες/Πανεπιστημιακές Μονάδες ανέρχεται στο ποσό των 222.276,60 ευρώ (άνευ ΦΠΑ) 

Από 01/07/2019 έως και 10/07/2017 εφόσον το Ακαδημαϊκό έτος παραταθεί δέκα (10) ημερών η 

συνολική δαπάνη του έργου γ ια όλες τ ις Ομάδες/Πανεπιστημιακές Μονάδες ανέρχεται στο ποσό των 

13.806,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ). 

Από 01-09-2019 έως και 31-12-2019 ήτοι 115 ημέρες η συνολική δαπάνη του έργου για όλες τ ις 

Ομάδες/Πανεπιστημιακές Μονάδες ανέρχεται  στο ποσό των 158.769,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ). 

Σύνολο ημερών σίτ ισης για το έτος 2019 που ανέρχεται σε 286 ημέρες (περιλαμβάνονται  και 10 ημέρες 

παράτασης Ακαδημαϊκού έτους) 

Α) Για τ ο έτος 2020: 

Από 07-01-2020 έως και 30/06/2020, ήτοι  162 ημέρες, με δυνατότητα παράτασης εφόσον το Ακαδημαϊκό 

έτος παραταθεί δέκα (10) ημερών (01/07/2020 έως και  10/07/2020) , και από 01-09-2020 έως και 31-12-

2020 ήτοι 114 ημέρες.  
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Από 07-01-2020 έως και 30/06/2020 ήτοι  εκατόν εξήντα δύο (162 ) ημέρες η συνολική δαπάνη του έργου 

γ ια όλες τ ις Ομάδες/Πανεπιστημιακές Μονάδες ανέρχεται στο ποσό των 223.657,20 ευρώ (άνευ ΦΠΑ) 

Από 01/07/2020 έως και 10/07/2020 εφόσον το Ακαδημαϊκό έτος παραταθεί δέκα (10) ημερών η 

συνολική δαπάνη του έργου γ ια όλες τ ις Ομάδες/Πανεπιστημιακές Μονάδες ανέρχεται  στο ποσό των  

13.806,00 ευρώ (άνευ ΦΠΑ). 

Από 01-09-2020 έως και 31-12-2020 ήτοι εκατόν δέκα τέσσερις (114) ημέρες η συνολική δαπάνη του 

έργου για όλες τις Ομάδες/Πανεπιστημιακές Μονάδες ανέρχεται στο ποσό των 157.388,40 ευρώ (άνευ 

ΦΠΑ). 

Σύνολο ημερών σίτ ισης για το έτος 2020 που ανέρχεται σε 286 ημέρες (περιλαμβάνονται  και 10 ημέρες 

παράτασης Ακαδημαϊκού έτους ) 

Ο αριθμός των ημερήσιων σιτηρεσίων καταγράφεται ανά Πανεπιστημιακή Μονάδα στον παρακάτω 

πίνακα. 

 

ΟΜ ΑΔΑ (Α) 
Ενδεικ τ ικ ός Αριθμός 

Ημερήσιων Σι τηρεσίων 

Πανεπιστημιακή Μονάδα 

Τρίπολης 
178 

Πανεπιστημιακή Μονάδα 

Ναυπλίου 
96 

Πανεπιστημιακή Μονάδα 

Κορίνθου 
104 

ΣΥΝΟΛΟ 378 
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ΟΜ ΑΔΑ (Β) 
Ενδεικ τ ικ ός Αριθμός 

Ημερήσιων Σι τηρεσίων 

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 1.380,60 ευρώ (άνευ ΦΠΑ) ήτοι 

1.711,94 [για τ ις Ομάδες/ Πανεπιστημιακές Μονάδες: Ομάδα (Α ) Τρίπολη ς, Ναυπλ ίου, Κορίνθου 

κα ι  Ομά δα (Β) Καλα μάτας κ αι  Σπάρτ ης, (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 

όπως αναλύεται παρακάτω: 

 

ΔΩΡΕΑΝ Μ ΕΡΙΔΕΣ   

ΟΜ ΑΔΑ Α – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΑΚΕΣ Μ ΟΝΑΔΕΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, ΝΑΥΠΛΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                    

 Η  εταιρεία Korinthian Palace Catering A.E. εγγυάται ότ ι θα παρέχονται   δωρεάν οι παρακάτω 

μερίδες:  

 1. Παροχή 20 επιπλέον ημερήσιων σιτηρεσίων προς την Ομάδα Α (Πανεπιστημιακές Μονάδες 

Τρίπολης, Ναυπλίου και  Κορίνθου) σε φοιτητές που δεν έχουν δικαίωμα σίτισης αλλά είναι στην 

λ ίστα επιλαχόντων των  δικαιούμενων σίτισης, της οποίες θα κατανέμει το Πανεπιστήμιο Πελ/σου 

σύμφωνα με την κρίση του.  

2. Οι φοιτητές των Τμημάτων δύνανται μετά από έγγραφη δήλωση τους στην εταιρεία μας, 

μπορούν να κάνουν χρήση της κάρτας σίτ ισης σε όλα τα εστ ιατόρια του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου στη Κόρινθο, στην Τρίπολη, στην Καλαμάτα, στη Σπάρτη και στο Ναύπλιο.   

  

ΔΩΡΕΑΝ Μ ΕΡΙΔΕΣ   

 ΟΜ ΑΔΑ B – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΑΚΕΣ Μ ΟΝΑΔΕΣ ΚΑΛΑΜ ΑΤΑΣ ΚΑΙ  ΣΠΑΡΤΗΣ 

Η εταιρεία Korinthian Palace Catering A.E. εγγυάται ότι  θα παρέχονται δωρεάν οι  παρακάτω μερίδες:  

 1. Παροχή 20 επιπλέον ημερήσιων σιτηρεσίων προς την Ομάδα Β (Πανεπιστημιακές Μονάδες 

Καλαμάτας και Σπάρτης) σε φοιτητές που δεν έχουν δικαίωμα σίτισης αλλά είναι στην λ ίστα 

επιλαχόντων των δικαιούμενων σίτισης, της οποίες θα κατανέμει το Πανεπιστήμιο Πελ/σου 

σύμφωνα με την κρίση του.  

2. Οι φοιτητές των Τμημάτων δύνανται μετά από έγγραφη δήλωση τους στην εταιρεία μας, 

μπορούν να κάνουν χρήση της κάρτας σίτ ισης σε όλα τα εστ ιατόρια του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου στη Κόρινθο, στην Τρίπολη, στην Καλαμάτα, στη Σπάρτη και στο Ναύπλιο.   

Διάρκ εια Σί τ ισης 

Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου αφορά τα χρονικά διαστήματα ετών 2019, 2020.  

Η σίτιση αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους. Για 

το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 η σίτ ιση αρχίζει από 7 Ιανουαρίου του 2019. Η έναρξη και λήξη της 
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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 γ ια ανάλογο χρονικό διάστημα η σίτιση 

των φοιτητών (Π.Δ. 387/83 άρθ. 7, παρ. β) 

 

Το σιτηρέσιο παρέχεται σε χώρους εστίασης που παρέχει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (όπως 

αναλύεται παρακάτω) 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 Τρίπολης σε ένα (1) εστιατόριο που βρίσκεται στ ις εγκαταστάσεις του χώρου της 

Σχολής Οικονομίας Διοίκησης και Πληροφορικής στη Δ/νση: Ακαδημαϊκού Γ.Κ. Βλάχου (Τέρμα 

Καραϊσκάκη) Τρίπολη, ΤΚ 22131 

Β. Για την πόλη του Ναυπλίου σε ένα (1) εστ ιατόριο που βρίσκεται στη Δ/νση: Οδός Χαρμαντά και Ν. 

Λάμπρου, Συνοικισμός, Ο.Τ. 38, Ναύπλιο, ΤΚ. 21100 (μισθωμένος χώρος). 

Γ. Για την πόλη της Κορίνθου σε ένα (1) εστ ιατόριο που βρίσκεται σε αίθουσα ξενοδοχείου στη Δ/νση: 

Δαμασκηνού 28, Κόρινθος, ΤΚ. 20100 

Δ. Για την πόλη της Σπάρτης σε ένα (1) εστιατόριο στη Δ/νση: Οδός Αρχιδάμου 151 στη Σπάρτη 

(μισθωμένος χώρος) 

Ε. Για την πόλη της Καλαμάτας σε ένα (1) εστ ιατόριο που βρίσκεται στ ις  εγκαταστάσεις του χώρου 

της Σχολής Ανθρωπιστ ικών Επιστημών και  Πολιτισμικών Σπουδών με έδρα την Καλαμάτα στη 

Δ/νση: Παλαιό Στρατόπεδο – Ανατολικό Κέντρο, Καλαμάτα, ΤΚ 24100. 

 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται γ ια την επιτυχή υλοποίηση του 

έργου, να διαθέσει ένα συνεργάτη του, ο οποίος θα απασχολείται στο χώρο του και θα συνεργάζεται 
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συνεχώς με την αρμόδια υπηρεσία του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, γ ια την αλληλοενημέρωση 

και την επίλυση τυχόν προβλημάτων.  

 

Τήρηση  Όρων κ αι  Απαιτή σεων 

Η Ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται  να τηρεί απαρέγκλιτα τους όρους και  τ ις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση.  

Στην αντ ίθετη περίπτωση θα υπάρχουν κυρώσεις, όπως αναφέρεται σχετ ικά παρακάτω: 

 

Σε κάθε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις η αρμόδια επιτροπή 

θα εισηγείται στο διοικητ ικό της όργανο, την επιβολή χρηματικών και διοικητικών προστίμων. Σε 

διάστημα ενός μήνα το αρμόδιο διοικούν όργανο της Αναθέτουσας Αρχής υποχρεούται να 

επικυρώσει ή να  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 γ ια 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 ποιοτ ικές 

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 
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σύμβασης που θα υπογραφεί  ή δεν συμμορφώνεται προς τ ις υποδείξεις του αρμοδίου διοικούντος 

οργάνου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής και των άλλων 

Υπηρεσιών (Αγορανομία, Υγειονομικό κ.λ.π.) γ ια 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 τ ις άλλες συνέπειες που 

προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και τη διακήρυξη, βαρύνεται και με κατάπτωση ποινικής 

ρήτρας ποσού δέκα χιλ ιάδων 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. 

 

Αντ ί τ ιμο- Πλη ρωμή του αναδόχου- Δικ α ιολογη τ ι κ ά πλη ρωμής 

1. Το αντίτιμο των υπηρεσιών του αναδόχου ανέρχεται σε 1,80 €, ανά ημερήσιο σιτηρέσιο  (πλέον 

Φ.Π.Α.) γ ια τους δικαιούμενους δωρεάν σίτ ισης φοιτητές. Ειδικότερα ο ανάδοχος θα λάβει γ ια τ ις 

παρεχόμενες υπηρεσίες γ ια κάθε Ομάδα/Πανεπιστημιακή Μονάδα μέχρι  το ποσό που αναφέρεται  

στους παρακάτω πίνακες  

ΟΜΑΔΑ Α :  

Πανεπιστημιακή Μονάδα Τρίπολης: 183.268,80€ (γ ια τα δύο έτη ) ήτοι  91.634,40€ (ανά έτος) . 
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Πανεπιστημιακή Μονάδα Ναυπλίου:98.841,60€(γ ια τα δύο έτη ) ήτοι  49.420,80 € ανά έτος. 

Πανεπιστημιακή Μονάδα Κορίνθου:107.078,40 €(γ ια τα δύο έτη ) ήτοι  53.539,20 € ανά έτος. 

 

ΟΜΑΔΑ Β: 

Πανεπιστημιακή Μονάδα Σπάρτης:185.328,00 € (γ ια τα δύο έτη ) ήτοι 92.664,00 € (ανά έτος). 

Πανεπιστημιακή Μονάδα Καλαμάτας:215.186,40€ (γ ια τα δύο έτη) ήτοι 107.593,20 € (ανά έτος). 

 Η  έκδοση του τ ιμολογίου θα γίνεται για κάθε Πανεπιστημιακή Μονάδα ξεχωριστά   

2. Για τους μη δικαιούμενους δωρεάν σίτ ισης φοιτητές, για το προσωπικό του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, γ ια τους φιλοξενούμενους φοιτητές- σπουδαστές, καθώς και για το προσκεκλημένο 

από το Πανεπιστήμιο εκπαιδευτ ικό και  διοικητικό προσωπικό το αντίτιμο ανέρχεται στο ποσό των 

των 0,60 € (εξήντα λεπτά) ανά πρωινό και  2,25 € (δύο ευρώ κα ι είκοσι πέντε λεπτά) ανά γεύμα 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 ότ ι 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  σχετ ικ ά με:  

 - τον συνολ ικό αριθμό των ημερησίων σιτηρεσίων των δικαιούχων δωρεάν σίτ ισης φοιτητών, και   

- ότι πραγματοποιήθηκε η σίτ ιση 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 σίτ ισης 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:  
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α) τιμολόγιο του αναδόχου  

β) Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου εάν το τ ιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη εξοφλήθηκε  

γ ) πρωτόκολλο παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής του έργου   

δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστ ικής Ενημερότητας  

  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται  με κάθε νόμιμη κράτηση ή εισφορά, η οποία κατά νόμο βαρύνει αυτόν. Π ιο 

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 στ ις 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 αξ ίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής 

σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται  σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο 

όνομα και  γ ια 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 
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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 τ ις 

ισχύουσες 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 παρακα τάθεση σε αυτό 

του αντ ίστοιχου 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 κ αλής εκ τέλεση ς 

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 

379/7036345 της Εθνικής Τράπεζας Ίδρυμα – Κατάστημα Κορίνθου (379) ποσού 49.839,66 Ευρώ  

(συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης), 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 Πελ οποννήσου 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 (Α): ΤΡΙΠΟΛΗ, Ν ΑΥΠΛΙΟ, 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ, (Β) ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΣΠΑΡΤΗ (Συστ. Αριθμ. 57074, 57075): 49.839,66 €. 

 

Παρακ ολούθηση  του  Έργ ου - Πιστοποίηση   Ορθής Εκ τέλεσης 
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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 σίτ ισης 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/Μ ονομερής Λύση  τ ης Σύμβαση ς 

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 τ ις 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 κατ απίπτει 

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 Σίτ ισης διακόπτεται η χρηματοδότηση του έργου και καταγγέλλεται η 

σύμβαση, εφόσον η ανάδοχος εταιρεία δεν παρέχει τ ις υπηρεσίες, σύμφωνα με τη σύμβαση ανάθεσης. 

Για τα θέματα καταγγελίας της σύμβασης, έχουν ανάλογη εφαρμογή τα οριζόμενα στις παρ. 1 κ α ι  2 
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του άρθρου 133 τ ου Ν. 4412/2016 

 

 

Εκ χώρηση Υποχρεώσεων κ α ι  Δικ αιωμάτων  

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. 

 

Προσωπικ ό 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου δεν ευθύνεται γ ια την επιλογή του προσωπικού από τον ανάδοχο – 

εργοδότη, του προσωπικού το οποίο προσέλαβε και  απασχολεί στο εστιατόριο, ούτε υπέχει  

οποιαδήποτε ευθύνη έναντ ι 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 επικαλείτ αι . 

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. 
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(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 Σύμβαση ς 

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.  

 

Τεχνικ ή  Περιγρα φ ή  Έργου 

Περιγραφ ή συστ ή ματ ος σί τ ισης 

Ο ανάδοχος θα παρέχει ημερησίως σίτ ιση πρωινού και δύο γευμάτων (γεύμα – δείπνο) στους 

δικαιούμενους δωρεάν σίτ ιση φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στ ις 

Ομάδες/Πανεπιστημιακές Μονάδες (Α) ΟΜΑΔΑ: ΤΡΙΠΟΛΗ, ΝΑΥΠΛΙΟ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ (Β) ΟΜΑΔΑ: 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΣΠΑΡΤΗ» Επίσης, θα παρέχει  ημερησίως σίτ ιση (πρωινού-γεύμα – δείπνο) στους μη 

δικαιούμενους δωρεάν σίτιση φοιτητές και στο διδακτικό και διοικητικό εν γένει προσωπικό του 

Πανεπιστημίου έναντι  του τιμήματος των 0,60 € (εξήντα λεπτών) ανά πρωινό και 2,25 € (δύο ευρώ και  

είκοσι  πέντε λεπτά) ανά γεύμα. 

 

Το δικαίωμα της δωρεάν σίτ ισης είναι αυστηρά προσωπικό και μη μεταβιβάσιμο.  
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Η παροχή των υπηρεσιών του Αναδόχου θα γίνεται  σε χώρους εστίασης που διαθέτει το 

Πανεπιστήμιο (Πανεπιστημιακή Μονάδα Τρίπολης, Καλαμάτας ) είτε σε μισθωμένους χώρους 

(Πανεπιστημιακή Μονάδα Κορίνθου, Ναυπλίου, Σπάρτης ).   

Σε περίπτωση που ο χώρος σίτισης βρίσκεται στις εγ καταστάσεις του Πανεπιστημίου και 

παραχωρείται δωρεάν στον ανάδοχο τότε το πανεπιστήμιο αναλ αμβάνει, την υποχρέωση καταβολής 

των δαπανών λειτουργίας των χώρων εστίασης των φοιτητών (ΔΕΗ, νερό, θέρμανση), όπως 

προβλέπονταν στην διακήρυξη. 

  

Ώρες λ ει τουργ ίας φ οιτ ητ ικ ών εστ ιατ ορίων  

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  τ ις επίσημες αργίες. 

Οι ώρες λειτουργ ίας 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 αν ά 

Πανεπιστημιακή Μονάδα, αν κατά την εφαρμογή διαπιστωθεί ότι δεν εξυπηρετούνται οι φοιτητές. 

 

Δια νομή  φ αγ ητ ού 

Η διανομή του φαγητού θα πραγ ματοποιείται  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. 

 

Εδεσματ ολόγ ιο 

Ο ανάδοχος υποχρεούται  να προσφέρει καθημερινά το πρόγ ραμμα εδεσματολογ ίου που υπέβαλε 

μαζί  με την προσφορά του και  από άποψη ποιότητας και  από άποψη ποσότητας και να αναρτά στον 

πίνακα ανακοινώσεων, ανελλ ιπώς αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα σίτ ισης 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 γ ίνουν 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 
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ως προς τη ποσότητα και το βάρος, να είναι  σύμφωνο με τ ις κεί μενες Αγορανομικές Διατάξεις. Το 

ακριβές πρόγραμμα γ ια κάθε μήνα θα καταρτίζεται  με συνεργασία του αναδόχου και των 

εκπροσώπων του Ιδρύματος και θα δημοσιοποιεί ται  μέχρι τ ις 20 του προηγούμενου μήνα. 

 

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

 

1. πρωινό (υποχρεωτικά) 

2. πρώτο πιάτο (προαιρετικά) 

3. δύο εναλλ ακτικά φαγητά ως κυρίως πιάτο (υποχρεωτ ικά) και  

4. συνοδευτικά. 

 

Αναλυτ ικ ή  Περιγραφ ή Έργου 

Η ανάδοχος εταιρεία δεσμεύεται γ ια την τήρηση των παρακάτω: 

Να λειτουργήσει το Φοιτητικό Εστιατόριο των Ομάδων/Πανεπιστημιακών Μονάδων: (Α) Ομάδα: 

Τρίπολη , Ναύπλι ο, Κόρινθος &  (Β) Ομάδα: Καλαμάτα, Σπάρτη  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, γ ια τις Ομάδες/Πανεπιστημιακές Μονάδες (Α ) Ομάδα: Τρίπολη , Ναύπλιο, 

Κόρινθος &  (Β) Ομάδα : Καλα μάτα , Σπά ρτη  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προσφέρεται  ενιαίο 

εδεσματολόγιο τεσσάρων (4) εβδομάδων για όλες τ ις ημέρες της εβδομάδας που περιγράφεται 

αναλυτ ικά από α) τον Πίνακ α 1 -Β1«Ανάλυση Πρωινού»», β) τον Πίνακ α 1- Β2 «Πίνακ ας Γευμάτων» 

(Τεχνι κ ή  Προσφ ορά Αναδόχου) γ ια μεσημεριανό και βραδινό και γ ) τον Πί νακ α 1-Γ «Πίνακ ας 

Ελάχιστ ο Βάρος Μ ερίδων» . Οι  ανωτέρω Πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής της 

σύμβασης . 

 

Το εδεσματολόγιο, το οποίο απευθύνεται στους δικαιούχους δωρεάν σίτισης φοιτητές καθώς και στο 

διδακτ ικό και διοικητικό προσωπικό του Ιδρύματος ( το οποίο θα σιτίζεται καταβάλλοντας το αντ ίτ ιμο 
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των 0,60 € (εξήντα λεπτών) ανά πρωινό και  2,25 € (δύο ευρώ κα ι είκοσι πέντε λεπτά) ανά γεύμα, 

συμπεριλαμβάνει: 

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 ενδεικτ ικά  τουλάχιστον την  πιο κάτω 

βασική σύνθεση, την οποία ο ανάδοχος μπορεί  να βελτιώσει τόσο ποσοτικά όσο και  ποιοτικά ως προς 

τη σύνθεσή τους . 

 

Πρωινό (ενδεικτ ική 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. 
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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 υλ ικά αρίστης  ποιότητας 

. 

Ειδικότερα: 

1. Για τα  κρέατα  και  τα   πουλερικά   θα   είναι  όλ α   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  κατεψυγ μένο . 

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 φυτ ικά έλαια θα είναι  αρίστης και αναγνωρισμένης βιομηχανίας. 

Ειδικότερα θα χρησιμοποιούνται  και  έπειτα  από  έγκριση  της  αρμόδιας  Επιτροπής: 

-Ελαιόλαδο  γ ια  σαλάτα  αγορανομικής  οξύτητας  0-1  βαθμών . 

-Ελαιόλαδο  γ ια  φαγητό  αγορανομικής  οξύτητας  0-1,5  βαθμών . 

-Λάδι γ ια 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% . 
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6.  Τα  τυριά , τα  χορταρικά  και  όλα  τα   υπόλοιπα  υλικά  θα  είναι  α ’ ποιότητας . Ειδικά γ ια το τυρί 

φέτα θα πρέπει να έχει τα ποιοτ ικά χαρακτηριστικά που ορίζει το άρθρο 83 του Κώδικα  Τροφίμων 

γ ια τη φέτα . 

7. Το γιαούρτι θα είναι πρόβειο ή και αγελαδινό, πλήρες ή και με μειωμένα λ ιπαρά, 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 λ ίπους και  πρόσθετων ξένων υλών, ενώ 

παράλ ληλα θα πρέπει να τηρούνται οι βασικοί  κανόνες τυποποίησης-συσκευασίας. Για τα 

κατεψυγμένα ψάρια δεν θα πρέπει  να γ ίνεται προσθήκη πρόσθετων υλών ή να υπόκεινται σε άλλου 

είδους επεξεργ ασίας, 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   διαφορετ ικό  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 εδεσματολόγ ιο  του  αναδόχου , λόγω  έλλειψης  ενός προϊόντος  στη  αγορά 

μπορούν να γίνουν μόνον μετά  από αίτησή του στην αρμόδια Επιτροπή και έγ κριση από την 

Αναθέτουσα Αρχή του Πανεπιστημίου  ή  εξουσιοδοτημένο  από  αυτό  πρόσωπο ,  λόγω  του  

επείγοντος. 

 

Υποχρεώσεις α ναδόχου 

 

Έλεγ χος σιτ ι ζομένων 

Ο έλεγχος των σιτιζομένων δωρεάν φοιτητών θα γίνεται με βάση τις καταστάσεις των δικαιούμενων 

δωρεάν σίτ ισης φοιτητών που θα δίδονται από το Πανεπιστήμιο στον ανάδοχο εστιάτορα. Η 

πιστοποίηση της φοιτητ ικής ιδιότητας θα γ ίνεται με την επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητάς του.  
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Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να τηρεί καθημερινά στατιστ ικά στοιχεία των σιτ ιζομένων 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 σίτ ιση. 

 

Χώροι  παρα σκ ευή ς σι τη ρεσίου 

Η παρασκευή κάθε είδους εδέσματος γίνεται αποκλειστικά στον χώρο του εστιατορίου του αναδόχου 

με τον προτεινόμενο από τον ανάδοχο εξοπλ ισμό, σύμφωνα με την προσφορά του. 

Ο ανάδοχος ανα λαμβάνει  τη ν ευθύνη  γ ια τ ην έγκ αιρη, σωστή , α σφ αλής κ αι  χωρίς 

οποιαδή ποτε πρακ τ ικ ό πρόβλη μα γ ια  τ ην Αναθέτ ουσα Αρχή ,  μεταφ ορά κ αι  παράδοση  των 

η μερήσιων σιτ ηρεσίων στους χώρους σίτ ισης.(η  οποία κ αι  θα  τ εκ μη ριώνετ αι  στ η ν προσφ ορά 

του) 

 

Χώροι  Εστ ίαση ς 

α)  Χώροι  που πα ραχωρούντα ι  α πό το Πανεπιστή μιο:  

Στον ανάδοχο του διαγωνισμού παρέχεται , χωρίς μίσθωμα η χρήση των χώρων εστ ίασης του 

Πανεπιστημίου στις Πανεπιστημιακές Μονάδες με όλες τις ηλεκτρικές, υδραυλικές και  

αποχετευτικές εγκαταστάσεις και τα εξοπλιστικά μέσα αυτού. 

Οι χώροι εστίασης που προορίζονται, γ ια 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 τ ις εγκαταστάσεις του 

χώρου εστ ίασης που της έχει  παραχωρηθεί από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα, θα 

συντηρεί τον εξοπλισμό που της έχει  διατεθεί , το ηλεκτρολογ ικό και υδραυλικό δίκτυο, το σύστημα 

εξαερισμού και  θέρμανσης. Σε περίπτωση φθοράς των παραπάνω από συνήθη χρήση, ο ανάδοχος θα 

τ ις επισκευάζει  άμεσα με δική του δαπάνη. Επίσης υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση των 

καταστρεφόμενων ειδών, καθώς και την αντικατάσταση των κρινόμενων ως ακατάλληλων από τα 

αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου γ ια τον έλεγχο του χώρου. 

Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να χρησιμοποιεί  τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου 
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αποκλειστικά, γ ια την σίτ ιση 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, γ ια εκτελεσθείσες εργ ασίες 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, γ ια 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. 

 

Προσωπικ ό 

Η ανάδοχος εταιρεία από τον παρόντα έχει την ευθύνη της πρόσληψης, απασχόλησης, πληρωμής, 

ασφάλισης και  τυχόν αποζημίωσης του πάσης φύσεως και κατάλληλου για τη λειτουργ ία των χώρων 

παροχής εστίασης, προσωπικού. 

Η ανάδοχος εταιρεία υποχρεούται να έχει πάντοτε επαρκές και ειδικευμένο προσωπικό, γ ια την 

πλήρη εξυπηρέτηση των σιτιζομένων φοιτητών, εφοδιασμένο με τα απαραίτητα βιβλ ιάρια 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 
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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 τ ις συνέπειες της μη 

ασφάλισης αυτών. 

Το προσωπικό προσλαμβάνεται  από την ανάδοχο εταιρεία, αφού προηγουμένως διαπιστωθεί, ότι 

είναι  υγ ιές. Η  διαπίστωση γ ίνεται είτε με την προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας θεωρημένο από το 

Υγειονομικό Κέντρο είτε από την αρμόδια Κρατική Υγειονομική Υπηρεσία. 

 

Ώρες λ ει τουργ ίας φ οιτ ητ ικ ών εστ ιατ ορίων 

Το σιτηρέσιο περιλ αμβάνει πρωινό, γεύμα και  δείπνο και παρέχεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας, 

εργάσιμες και μη, εκτός από τ ις διακοπές των Χριστουγέννων και του Πάσχα. Οι ώρες λειτουργ ίας 

του εστιατορίου θα είναι από τ ις 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. 

Λειτουργ ία Φ οιτ ητ ικ ών Εστ ιατορίων  

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

 

1. Της προμήθειας  των πρώτων υλών, της ετοιμασίας  και  διατήρησης των  φαγητών  έως  τη  διανομή  

τους  (αγορά, μεταφορά, αποθήκευση πρώτων υλών, συντήρηση σε ψυγεία   στο   χώρο   των   

μαγειρείων, καθάρισμα, πλύσιμο, τεμαχισμός, μαγείρεμα, μεριδοποίηση και  διανομή του). 

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 γ ι’ 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 
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αποκομιδής τους. 

4. Της παραλαβής των δίσκων με τα άπλυτα καθώς και όλων των απαιτούμενων στη συνέχεια 

εργασιών γ ια 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 γ ια τον 

καθαρισμό των χώρων και των ειδών εστιάσεως βαρύνουν τον ανάδοχο. 

5. Για την εξασφάλ ιση 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  τ ις 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 κα ι 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 λειτουργ ίας του εστιατορίου και οι  δαπάνες καλύπτονται  

από το Πανεπιστήμιο μετά από συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία και  την έγκριση από τα 

αρμόδια όργανα. 

 

Άδεια λειτουργ ίας 

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  αναγγελ ία στο Γραφείο 

ευρέσεως εργασίας του ΟΑΕΔ όλων των προσώπων που θα απασχοληθούν στο εστιατόριο. 
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Επιστασία, φ ύλα ξη  κα ι  ασφ άλεια  χώρων  

Η επιστασία, φύλαξη και ασφάλεια του χώρου των εστ ιατορίων της Πανεπιστημιακής Μονάδας 

Τρίπολη ς, Κα λαμάτ ας, Κορί νθου, Ναυπλ ίου κ α ι  Σπάρτης βαρύνει την ανάδοχο εταιρεία κατά τη 

διάρκεια ισχύος της σύμβασης και είναι υποχρεωμένη να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα γ ια το 

σκοπό αυτό. 

 

Εποπτεία  

Η εποπτεία της λειτουργίας του Εστιατορίου και ειδικότερα ο έλεγχος της γνησιότητας και ποιότητας 

των χρησιμοποιουμένων υλ ικών της ποσότητας και του βάρους των χορηγουμένων μερίδων φαγητού, 

ο έλεγχος του τιμοκαταλόγου, καθώς και  της εφαρμογής των Οδηγών Υγ ιεινής του ΕΦΕΤ για τ ις 

επιχειρήσεις μαζικής εστίασης διενεργείται  από αρμόδια Επιτροπή, που ορίζεται  από την 

Αναθέτουσα Αρχή του Πανεπιστημίου και  είναι ανεξάρτητος του ελέγχου που ενεργείται  από τ ις 

κρατ ικές 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. 

 

Κατ αγ ραφ ή  απόψεων σι τ ιζομένων  

Η άποψη των σιτ ιζομένων 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 τ ις απόψεις τους καθώς και προτάσεις για τη βελτίωση της 

λειτουργίας του εστιατορίου. Στο άνοιγμα και τον έλεγχο των παραπάνω κουτ ιών, θα παρευρίσκεται 

και  η ανάδοχος εταιρεία ή εκπρόσωπός του. 

 

Ποιότητ α πρώτων υλών  
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Η ανάδοχος εταιρεία είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί στο Εστιατόριο πρώτες ύλες άριστης 

ποιότητας και ελεγμένες από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες π.χ. γ ια 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 Εστ ιατόριο θα καταναλώνονται πριν τον χρόνο λήξης τους. 

Ιδιαίτερη φροντ ίδα 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, λαχαν ικά κ.λ.π.) πρέπει  πριν διατεθούν για 

χρήση να γίνεται διεξοδικός έλεγχος και με επιμέλεια η διαλογή τους, καθώς και προσεκτικό πλύσιμο. 

 

Γενικ οί  Όροι Εφ αρμογή ς 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 Σίτ ιση σε κάθε μία από τ ις 

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 τ ις 

υποδείξεις της Επιτροπής για την Σίτιση καθώς και των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων σε κάθε θέμα 

που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες και τ ις 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. 
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στ. Η άποψη των σιτ ιζομένων για την ποιότητα, το σερβίρισμα και γενικά την εξυπηρέτησή τους από 

την ανάδοχο εταιρεία, αποτελεί βασικό κριτήριο καλής λειτουργ ίας του Φοιτητικού εστ ιατορίου.  

 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) γ ια την εύρυθμη και  άψογη λειτουργ ία του εστιατορίου, το Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου διατηρεί το δικαίωμα να λύσει  μονομερώς τη σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον 

ανάδοχο, ο οποίος πέραν από τ ις 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 απέναντ ί 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. 

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 περιβαλλοντ ικού, 

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. 
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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, γ ια ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να γίνει  

προσφυγή των συμβαλλ ομένων, αντί στα Δικαστήρια, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με την Ελληνική 

Νομοθεσία και  με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει  τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα 

γ ια την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω 

παράγ ραφο. 

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 τ ις 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 κ αι  αφού διαβάστηκε και 

βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους. 

ΟΙ  ΣΥΜ ΒΑΛΛΟΜ ΕΝΟΙ  

 Για το Πα νεπιστ ήμιο Πελοποννήσου                                                          Για  την Ετα ιρεία  

                                                                                       

Ο Αντ ιπρύτ ανης Οικονομικ ών,                                                                       KORINTHIAN PALACE  

Προγραμματ ισμού &  Ανάπτυξης CATERING  Α.E 

           Κα θηγητ ής                                                                                                        Ο νόμιμος εκ πρόσωπος                         

Γεώργιος Π. Λέπουρας                                                                        ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ                              
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   ____________________ 
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Στη παρούσα  Σύμβαση επισυνάπτ ονται  κ αι  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής οι  

παρακ άτω Πί νακ ες: 

  Πίνακας 1 Β1«Ανάλυση Πρωινού» 

  Πίνακας 1 Β2 «Πίνακας Γευμάτων » (Τεχνική Προσφορά Αναδόχου) 

  Πίνακας 1 Γ «Πίνακας Ελάχιστο Βάρος Μερίδων» 
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Κ όρ ι ν θ ος , 6/7/2018 
 

                  ΠΡΟΣ :  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 

Θ ΕΜ Α  :  Π ΡΩ Ι Ν Ο  Κ Α Ι  ΒΕΛ Τ Ι Ω ΣΕΙ Σ  

 

Το πρωινό αποτελεί αναμφισβήτητα ένα πολύ σημαντικό γεύμα της ημέρας και μάλιστα τη χρονική 

στιγμή εκείνη της ημέρας όπου οι αποθήκες ενέργειας του σώματος απαιτούν την επαναφόρτισή 

τους μετά από τις ώρες του βραδινού ύπνου και  συνεπώς το σώμα απαιτεί πρόσληψη «καυσίμου» 

για να ξεκινήσει  τις δραστηριότητές του. 

Πρέπει λοιπόν το πρωινό γεύμα να προσφέρει κυρίως υδατάνθρακες για ενέργεια αλλά και 

πρωτεΐνη και λίπος, όσο γίνεται  πιο καλής ποιότητας για τ ις συνολικές ανάγκες του οργανισμού. 

Το πρωινό πρέπει να περιέχει τόση ενέργεια σε θερμίδες και τέτοια σύσταση ώστε να 

ανταποκρίνεται στο βάρος, το είδος και την ένταση της δραστηριότητας αλλά και  τις ανάγκες της 

ηλικίας του κάθε φοιτητή. 

Το πρωινό λοιπόν είναι ένα πολύ χρήσιμο γεύμα που όταν το αποφεύγουμε, αναγκάζουμε τον 

οργανισμό μας να υπολειτουργεί για πολλές ώρες και με αυτό τον τρόπο και τα επίπεδα γλυκόζης 

στο αίμα μας αυξομειώνονται απότομα και με αυτό τον τρόπο ωθούμε τον οργανισμό μας να 

υπερκαταναλώσει τροφή κατά το μεσημεριανό γεύμα. 

Βασιζόμενοι σε πολλές σχετικές μελέτες έχει συσχετιστεί η πρόσληψη πρωινού με την πνευματική 

απόδοση των μαθητών σε τεστ και ειδικές δεξιότητες, με την ικανότητα και τη δύναμη της μνήμης 

και φάνηκε πως πάντα η αποφυγή πρωινού είχε αρνητική επίπτωση σε όλα αυτά. 

Επίσης, η παράλειψη πρωινού συσχετίστηκε με το αυξημένο σωματικό βάρος και τις διαταραχές 

ζαχάρου σε παιδιά σχολική ηλικίας. 

Η εταιρεία με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ , με διακριτικό τίτλο «Korinthian Palace Catering A.E.», θα 

προσφέρει πλήρες πρωινό όλες τις ημέρες της εβδομάδας συμπεριλαμβανομένου του Σαββάτου και 

της Κυριακής σε μορφή μπουφέ, έτσι ώστε οι σπουδαστές, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί 

φοιτητές  των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τα μέλη του προσωπικού κάθε 

19SYMV004311459 2019-01-08

ΑΔΑ: ΨΛΞΘ469Β7Δ-Β7Ν



 

 

κατηγορίας,  οι υποψήφιοι διδάκτορες και οι ομάδες φιλοξενούμενων (φοιτητών και καθηγητών) του 

Πανεπιστημίου, να καταναλώνουν ότι επιθυμούν με ελεύθερη επιλογή (είδους και ποσότητας). 

Το προτεινόμενο πρωινό θα παρέχεται καθημερινά από 08:00 έως και τις 09:00 . Οι ώρες αυτές είναι 

δυνατόν μετά από έγκριση του Τμήματος Φοιτητικών Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

να τροποποιούνται , αν κατά την εφαρμογή διαπιστωθεί ότ ι δεν εξυπηρετούνται οι  φοιτητές. 

Η άποψη των σιτιζόμενων για την ποιότητα, την ποσότητα , το σερβίρισμα και  γενικά την 

εξυπηρέτησή τους από την εταιρεία μας αποτελεί βασικό κριτήριο καλής λειτουργίας των 

Φοιτητικών Εστιατορίων. Για το λόγο αυτό θα υπάρχει σε εμφανές σημείο κάθε εστ ιατόριου, ειδικό 

κουτί όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διατυπώνουν σε έντυπα τόσο τ ις απόψεις τους όσο και τις 

προτάσεις τους για τη βελτ ίωση της λειτουργίας των εστιατορίων. 

Επισημαίνεται  ότ ι :  

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

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

βιομηχανίας. 

3. Το τσάι θα είναι σε φακελάκι διαφόρων γεύσεων. 

Ο χυμός θα είναι φρέσκος χωρίς συντηρητ ικά και ζάχαρη, διαφόρων γεύσεων (ενδεικτικά: 

πορτοκάλι, ανανάς, ροδάκινο, βερίκοκο, φράουλα). 

4. Τα φρούτα θα είναι φρέσκα εποχής όπως ενδεικτικά : μήλα, αχλάδια, ακτ ινίδια, πορτοκάλια, 

μανταρίνια, ροδάκινα, φράουλες, βερίκοκα, δαμάσκηνα, νεκταρίνια, κεράσια, σταφύλια, 

μπανάνες, καρπούζι, πεπόνι και άλλα) 

5. Οι φρυγανιές θα είναι τύπου σταρένιες 

6. Οι φέτες τοστ θα είναι σταρένιες και ολικής άλεσης. 

7. Το Ψωμί θα είναι ημέρας κατά κανόνα λευκό από άλευρα τύπου 70%, θα διατίθεται όμως και 

ψωμί ημέρας από άλευρα ολικής αλέσεως και  χωριάτικο. 

8. Θα υπάρχει  ποικιλ ία στα Δημητριακά. 

9. Το μέλι θα είναι ανθέων σε ατομική μερίδα. 

10. Η μαρμελάδα θα προσφέρεται  σε ατομική μερίδα και σε ποικιλ ία γεύσεων.  

11. Το βούτυρο θα είναι  αγελαδινό νωπό, Α' ποιότητας και όχι υποκατάστατο και θα 

προσφέρεται σε ατομική μερίδα.  

12. Τα αυγά θα είναι βραστά και  φρέσκα. 

13. Οι προδιαγραφές όλων των ειδών θα είναι σύμφωνες με όσα ορίζονται από τον Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών και την ισχύουσα Εθνική & Κοινοτ ική Νομοθεσία. 

14. Η ποσότητα των μερίδων, θα είναι η μέγιστη προβλεπόμενη από τις Αγορανομικές Διατάξεις. 

15. Η αναλογία και η ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών και ειδών θα είναι σύμφωνα με 

όσα ορίζονται από τ ις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις, τους κανόνες Υγιεινής Διατροφής 

και  τις διατροφικές απαιτήσεις των νέων. 

19SYMV004311459 2019-01-08

ΑΔΑ: ΨΛΞΘ469Β7Δ-Β7Ν



 

 

16. Οι σιτιζόμενοι φοιτητές θα έχουν το δικαίωμα εφόσον το επιθυμούν, να προσέρχονται γ ια 

συμπλήρωμα του πρωινού όσες φορές το επιθυμούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1η  Εβδομάδα     

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜ ΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΠΡΩΙΝΟ 

ΤΣΑΙ - ΓΑΛΑ - 
ΧΥΜΟΣ-ΚΑΦΕΣ         

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ            
ΨΩΜΙ ΛΕΥΚΟ & 

ΣΙΚΑΛΕΩΣ          
ΒΟΥΤΥΡΟ- ΜΕΛΙ  

ΜΑΡΜΑΛΕΔΑ 
ΒΕΡΙΚΟΚΟ - 
ΦΡΑΟΥΛΑ & 

ΡΟΔΑΚΙΝΟ, ΑΥΓΟ,  
ΦΡΕΣΚΑ 

ΦΡΟΥΤΑ,ΚΡΟΥΑΣΑΝ 
ΒΟΥΤΥΡΟΥ, 

ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ, ΚΕΪΚ 
ΑΝΑΜΕΙΚΤΟ 

ΤΣΑΙ - ΓΑΛΑ - 
ΧΥΜΟΣ-ΚΑΦΕΣ        

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ, ΨΩΜΙ 
ΛΕΥΚΟ & 

ΣΙΚΑΛΕΩΣ,          
ΒΟΥΤΥΡΟ- ΜΕΛΙ  

ΜΑΡΜΑΛΕΔΑ 
ΒΕΡΙΚΟΚΟ, 

ΦΡΑΟΥΛΑ & 
ΡΟΔΑΚΙΝΟ,ΑΥΓΟ , 

ΦΡΕΣΚΑ 
ΦΡΟΥΤΑ,ΦΕΤΕΣ 
ΤΟΣΤ ΛΕΥΚΟ & 

ΣΙΚΑΛΕΩΣ, ΦΕΤΕΣ 
ΖΑΜΠΟΝ 

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ- 
ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΥΡΙ      

ΤΣΑΙ - ΓΑΛΑ - 
ΧΥΜΟΣ-ΚΑΦΕΣ     

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ, 
ΨΩΜΙ ΛΕΥΚΟ & 

ΣΙΚΑΛΕΩΣ,          
ΒΟΥΤΥΡΟ- ΜΕΛΙ -   

ΜΑΡΜΑΛΕΔΑ 
ΒΕΡΙΚΟΚΟ, 

ΦΡΑΟΥΛΑ & 
ΡΟΔΑΚΙΝΟ,ΑΥΓΟ, 
ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ,   

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ,      
ΚΕΪΚ ΛΑΔΙΟΥ  

ΤΣΑΙ -  ΓΑΛΑ - 
ΧΥΜΟΣ-ΚΑΦΕΣ        

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ, ΨΩΜΙ 
ΛΕΥΚΟ & 

ΣΙΚΑΛΕΩΣ, 
ΒΟΥΤΥΡΟ- ΜΕΛΙ - 

ΜΑΡΜΑΛΕΔΑ 
ΒΕΡΙΚΟΚΟ, 

ΦΡΑΟΥΛΑ & 
ΡΟΔΑΚΙΝΟ, ΑΥΓΟ,  

ΦΡΕΣΚΑ 
ΦΡΟΥΤΑ,ΚΡΟΥΑΣΑΝ 

ΒΟΥΤΥΡΟΥ & 
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ, ΚΕΪΚ 

ΑΝΑΜΕΙΚΤΟ  

ΤΣΑΙ -  ΓΑΛΑ - ΧΥΜΟΣ-
ΚΑΦΕΣ         

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ, ΨΩΜΙ 
ΛΕΥΚΟ & ΣΙΚΑΛΕΩΣ, 

ΒΟΥΤΥΡΟ- ΜΕΛΙ - 
ΜΑΡΜΑΛΕΔΑ 

ΒΕΡΙΚΟΚΟ, ΦΡΑΟΥΛΑ 
& ΡΟΔΑΚΙΝΟ,ΑΥΓΟ,  

ΦΡΕΣΚΑ 
ΦΡΟΥΤΑ,ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, 

ΚΕΪΚ ΒΑΝΙΛΙΑΣ  

ΤΣΑΙ - ΓΑΛΑ - 
ΧΥΜΟΣ-ΚΑΦΕΣ, 

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ, 
ΨΩΜΙ ΛΕΥΚΟ & 

ΣΙΚΑΛΕΩΣ, 
ΒΟΥΤΥΡΟ- ΜΕΛΙ - 

ΜΑΡΜΑΛΕΔΑ 
ΒΕΡΙΚΟΚΟ, 

ΦΡΑΟΥΛΑ & 
ΡΟΔΑΚΙΝΟ,ΑΥΓΟ,  

ΦΡΕΣΚΑ 
ΦΡΟΥΤΑ,ΦΕΤΕΣ 
ΤΟΣΤ ΛΕΥΚΟ & 

ΣΙΚΑΛΕΩΣ, 
ΦΕΤΕΣ ΖΑΜΠΟΝ 
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ - 
ΤΥΡΙ ΚΙΤΡΙΝΟ, 

ΚΕΪΚ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ    

ΤΣΑ
ΚΑ

Ψ
ΣΙΚ
ΜΕ
ΒΕΡ
& Ρ

ΦΡΟ
ΤΥ
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2η  Εβδομάδα     

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜ ΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΣΑΒΒΑΤΟ 

ΠΡΩΙΝΟ 

ΤΣΑΙ - ΓΑΛΑ - 
ΧΥΜΟΣ-ΚΑΦΕΣ        

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ, ΨΩΜΙ 
ΛΕΥΚΟ & 

ΣΙΚΑΛΕΩΣ,           
ΒΟΥΤΥΡΟ- ΜΕΛΙ -       

ΜΑΡΜΑΛΕΔΑ 
ΒΕΡΙΚΟΚΟ, 

ΦΡΑΟΥΛΑ & 
ΡΟΔΑΚΙΝΟ,ΑΥΓΟ  , 
ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ,   

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ,         
ΚΕΪΚ ΛΑΔΙΟΥ  

ΤΣΑΙ - ΓΑΛΑ - 
ΧΥΜΟΣ-ΚΑΦΕΣ        

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ            
ΨΩΜΙ ΛΕΥΚΟ & 

ΣΙΚΑΛΕΩΣ          
ΒΟΥΤΥΡΟ- ΜΕΛΙ  

ΜΑΡΜΑΛΕΔΑ 
ΒΕΡΙΚΟΚΟ - 
ΦΡΑΟΥΛΑ & 

ΡΟΔΑΚΙΝΟ, ΑΥΓΟ,  
ΦΡΕΣΚΑ 

ΦΡΟΥΤΑ,ΚΡΟΥΑΣΑΝ 
ΒΟΥΤΥΡΟΥ, 

ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ, ΚΕΪΚ 
ΑΝΑΜΕΙΚΤΟ 

ΤΣΑΙ -  ΓΑΛΑ - 
ΧΥΜΟΣ-ΚΑΦΕΣ     

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ, 
ΨΩΜΙ ΛΕΥΚΟ & 

ΣΙΚΑΛΕΩΣ, 
ΒΟΥΤΥΡΟ- ΜΕΛΙ - 

ΜΑΡΜΑΛΕΔΑ 
ΒΕΡΙΚΟΚΟ, 

ΦΡΑΟΥΛΑ & 
ΡΟΔΑΚΙΝΟ 

,ΑΥΓΟ, 
ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ, 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, 
ΚΕΪΚ ΒΑΝΙΛΙΑΣ  

ΤΣΑΙ - ΓΑΛΑ - 
ΧΥΜΟΣ-ΚΑΦΕΣ        

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ, ΨΩΜΙ 
ΛΕΥΚΟ & 

ΣΙΚΑΛΕΩΣ,          
ΒΟΥΤΥΡΟ- ΜΕΛΙ  

ΜΑΡΜΑΛΕΔΑ 
ΒΕΡΙΚΟΚΟ, 

ΦΡΑΟΥΛΑ & 
ΡΟΔΑΚΙΝΟ,ΑΥΓΟ,  

ΦΡΕΣΚΑ 
ΦΡΟΥΤΑ,ΦΕΤΕΣ 
ΤΟΣΤ ΛΕΥΚΟ & 

ΣΙΚΑΛΕΩΣ, ΦΕΤΕΣ 
ΖΑΜΠΟΝ 

ΤΣΑΙ -  ΓΑΛΑ - ΧΥΜΟΣ-
ΚΑΦΕΣ          

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ, ΨΩΜΙ 
ΛΕΥΚΟ & ΣΙΚΑΛΕΩΣ, 

ΒΟΥΤΥΡΟ- ΜΕΛΙ - 
ΜΑΡΜΑΛΕΔΑ 

ΒΕΡΙΚΟΚΟ, ΦΡΑΟΥΛΑ 
& ΡΟΔΑΚΙΝΟ,ΑΥΓΟ, 

ΦΡΕΣΚΑ 
ΦΡΟΥΤΑ,ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ, 

ΚΕΪΚ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ  

ΤΣΑΙ - ΓΑΛΑ - 
ΧΥΜΟΣ-ΚΑΦΕΣ 

,ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ, 
ΨΩΜΙ ΛΕΥΚΟ & 

ΣΙΚΑΛΕΩΣ, 
ΒΟΥΤΥΡΟ- ΜΕΛΙ - 

ΜΑΡΜΑΛΕΔΑ 
ΒΕΡΙΚΟΚΟ, 

ΦΡΑΟΥΛΑ & 
ΡΟΔΑΚΙΝΟ,ΑΥΓΟ, 
ΦΡΕΣΚΑ ΦΡΟΥΤΑ, 

ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ, 
ΤΥΡΟΠΙΤΑΚΙΑ, 

ΚΕΪΚ 
ANAMEIKTO  

ΤΣΑ
ΚΑ

Ψ
ΣΙΚ
ΜΕ
ΒΕΡ
& Ρ

ΦΡΟ
ΛΕ

Φ
ΓΑ
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ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ- 
ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΥΡΙ      

 

 

 

 

 

 

   3η  Εβδομάδα     

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 
ΤΕΤΑΡΤ

Η 
ΠΕΜ ΠΤΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕ
ΥΗ 

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ  

ΠΡΩΙ
ΝΟ 

ΤΣΑΙ - ΓΑΛΑ - 
ΧΥΜΟΣ - 
ΚΑΦΕΣ,         

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ, 
ΨΩΜΙ ΛΕΥΚΟ 
& ΣΙΚΑΛΕΩΣ,    

ΒΟΥΤΥΡΟ- 
ΜΕΛΙ -          

ΜΑΡΜEΛAΔΑ 
ΒΕΡΙΚΟΚΟ, 

ΦΡΑΟΥΛΑ & 
ΡΟΔΑΚΙΝΟ,Α
ΥΓΟ,  ΦΡΕΣΚΑ 

ΦΡΟΥΤΑ ,  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΚ
Α,            ΚΕΪΚ 

ΛΑΔΙΟΥ  

ΤΣΑΙ - 
ΓΑΛΑ - 

ΧΥΜΟΣ-
ΚΑΦΕΣ        

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ
, ΨΩΜΙ 

ΛΕΥΚΟ & 
ΣΙΚΑΛΕΩΣ,    
ΒΟΥΤΥΡΟ- 

ΜΕΛΙ  
ΜΑΡΜEΛA

ΔΑ  
ΒΕΡΙΚΟΚΟ, 
ΦΡΑΟΥΛΑ 

& 
ΡΟΔΑΚΙΝΟ,

ΑΥΓΟ 
,ΦΡΕΣΚΑ 
ΦΡΟΥΤΑ, 

ΦΕΤΕΣ 
ΤΟΣΤ 

ΛΕΥΚΟ & 
ΣΙΚΑΛΕΩΣ, 

ΦΕΤΕΣ 
ΖΑΜΠΟΝ 

ΓΑΛΟΠΟΥΛ

ΤΣΑΙ -  
ΓΑΛΑ - 

ΧΥΜΟΣ-
ΚΑΦΕΣ        

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ
, ΨΩΜΙ 

ΛΕΥΚΟ & 
ΣΙΚΑΛΕΩΣ, 
ΒΟΥΤΥΡΟ- 

ΜΕΛΙ - 
ΜΑΡΜEΛA

ΔΑ  
ΒΕΡΙΚΟΚΟ, 
ΦΡΑΟΥΛΑ 

& 
ΡΟΔΑΚΙΝΟ,

ΑΥΓΟ, 
ΦΡΕΣΚΑ 
ΦΡΟΥΤΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΑ
ΚΑ, ΚΕΪΚ 

ΒΑΝΙΛΙΑΣ  

ΤΣΑΙ - ΓΑΛΑ - 
ΧΥΜΟΣ-ΚΑΦΕΣ    

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ, 
ΨΩΜΙ ΛΕΥΚΟ & 

ΣΙΚΑΛΕΩΣ,        
ΒΟΥΤΥΡΟ- 

ΜΕΛΙ  
ΜΑΡΜEΛAΔΑ  

ΒΕΡΙΚΟΚΟ, 
ΦΡΑΟΥΛΑ & 

ΡΟΔΑΚΙΝΟ,ΑΥΓ
Ο, ΦΡΕΣΚΑ 
ΦΡΟΥΤΑ, 

ΦΕΤΕΣ ΤΟΣΤ 
ΛΕΥΚΟ & 

ΣΙΚΑΛΕΩΣ, 
ΦΕΤΕΣ 

ΖΑΜΠΟΝ 
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ- 
ΚΙΤΡΙΝΟ ΤΥΡΙ     

ΤΣΑΙ -  ΓΑΛΑ 
- ΧΥΜΟΣ-

ΚΑΦΕΣ         
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ, 

ΨΩΜΙ 
ΛΕΥΚΟ & 

ΣΙΚΑΛΕΩΣ, 
ΒΟΥΤΥΡΟ- 

ΜΕΛΙ - 
ΜΑΡΜEΛAΔ
Α ΒΕΡΙΚΟΚΟ, 
ΦΡΑΟΥΛΑ & 
ΡΟΔΑΚΙΝΟ,Α

ΥΓΟ, 
ΦΡΕΣΚΑ 
ΦΡΟΥΤΑ, 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚ
Α,ΚΕΪΚ 

ΣΟΚΟΛΑΤΑ
Σ  

ΤΣΑΙ - ΓΑΛΑ - 
ΧΥΜΟΣ-ΚΑΦΕΣ  

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ, 
ΨΩΜΙ ΛΕΥΚΟ & 

ΣΙΚΑΛΕΩΣ, 
ΒΟΥΤΥΡΟ- 

ΜΕΛΙ -
ΜΑΡΜEΛAΔΑ  

ΒΕΡΙΚΟΚΟ, 
ΦΡΑΟΥΛΑ & 

ΡΟΔΑΚΙΝΟ,ΑΥΓ
Ο, ΦΡΕΣΚΑ 

ΦΡΟΥΤΑ,ΦΕΤΕΣ 
ΤΟΣΤ ΛΕΥΚΟ & 

ΣΙΚΑΛΕΩΣ, 
ΦΕΤΕΣ 

ΖΑΜΠΟΝ 
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ - 
ΤΥΡΙ ΚΙΤΡΙΝΟ, 

ΚΕΪΚ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ    

ΤΣΑΙ - ΓΑΛΑ - 
ΧΥΜΟΣ-
ΚΑΦΕΣ          

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ     
ΨΩΜΙ ΛΕΥΚΟ 
& ΣΙΚΑΛΕΩΣ    

ΒΟΥΤΥΡΟ- 
ΜΕΛΙ  

ΜΑΡΜEΛAΔΑ  
ΒΕΡΙΚΟΚΟ - 
ΦΡΑΟΥΛΑ & 
ΡΟΔΑΚΙΝΟ,Α

ΥΓΟ, 
ΦΡΕΣΚΑ 
ΦΡΟΥΤΑ, 

ΚΡΟΥΑΣΑΝ 
ΒΟΥΤΥΡΟΥ, 

ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ, 
ΚΕΪΚ 

ΑΝΑΜΕΙΚΤΟ 
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Α- ΚΙΤΡΙΝΟ 
ΤΥΡΙ      

        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4η  Εβδομάδα  

   

  ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ 
ΤΕΤΑΡΤ

Η 
ΠΕΜ ΠΤΗ 

ΠΑΡΑΣΚΕ
ΥΗ 

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ  

ΠΡΩΙ
ΝΟ 

ΤΣΑΙ - ΓΑΛΑ - 
ΧΥΜΟΣ-
ΚΑΦΕΣ         

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ     
ΨΩΜΙ ΛΕΥΚΟ 
& ΣΙΚΑΛΕΩΣ    

ΒΟΥΤΥΡΟ- 
ΜΕΛΙ  

ΜΑΡΜEΛAΔΑ 
ΒΕΡΙΚΟΚΟ - 
ΦΡΑΟΥΛΑ & 
ΡΟΔΑΚΙΝΟ,Α
ΥΓΟ, ΦΡΕΣΚΑ 
ΦΡΟΥΤΑ,ΚΡΟ

ΥΑΣΑΝ 
ΒΟΥΤΥΡΟΥ, 

ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ, 

ΤΣΑΙ - 
ΓΑΛΑ - 

ΧΥΜΟΣ-
ΚΑΦΕΣ        

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ
, ΨΩΜΙ 

ΛΕΥΚΟ & 
ΣΙΚΑΛΕΩΣ,    
ΒΟΥΤΥΡΟ- 

ΜΕΛΙ  
ΜΑΡΜEΛA

ΔΑ 
ΒΕΡΙΚΟΚΟ, 
ΦΡΑΟΥΛΑ 

& 
ΡΟΔΑΚΙΝΟ,

ΑΥΓΟ, 
ΦΡΕΣΚΑ 

ΤΣΑΙ - 
ΓΑΛΑ - 

ΧΥΜΟΣ-
ΚΑΦΕΣ        

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ
, ΨΩΜΙ 

ΛΕΥΚΟ & 
ΣΙΚΑΛΕΩΣ,    
ΒΟΥΤΥΡΟ- 

ΜΕΛΙ -        
ΜΑΡΜEΛA

ΔΑ  
ΒΕΡΙΚΟΚΟ, 
ΦΡΑΟΥΛΑ 

& 
ΡΟΔΑΚΙΝΟ, 

ΑΥΓΟ, 
ΦΡΕΣΚΑ 

ΤΣΑΙ -  ΓΑΛΑ - 
ΧΥΜΟΣ-ΚΑΦΕΣ    

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ, 
ΨΩΜΙ ΛΕΥΚΟ & 

ΣΙΚΑΛΕΩΣ, 
ΒΟΥΤΥΡΟ- 

ΜΕΛΙ - 
ΜΑΡΜEΛAΔΑ 

ΒΕΡΙΚΟΚΟ, 
ΦΡΑΟΥΛΑ & 
ΡΟΔΑΚΙΝΟ, 

ΑΥΓΟ, 
ΦΡΕΣΚΑ 

ΦΡΟΥΤΑ,ΔΗΜΗ
ΤΡΙΑΚΑ, ΚΕΪΚ 

ΒΑΝΙΛΙΑΣ,  
ΣΤΑΦΙΔΟΨΩΜ

Ο  

ΤΣΑΙ - ΓΑΛΑ 
- ΧΥΜΟΣ-

ΚΑΦΕΣ 
ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ, 

ΨΩΜΙ 
ΛΕΥΚΟ & 

ΣΙΚΑΛΕΩΣ, 
ΒΟΥΤΥΡΟ- 

ΜΕΛΙ - 
ΜΑΡΜEΛAΔ

Α  
ΒΕΡΙΚΟΚΟ, 

ΦΡΑΟΥΛΑ & 
ΡΟΔΑΚΙΝΟ,Α

ΥΓΟ, 
ΦΡΕΣΚΑ 
ΦΡΟΥΤΑ, 

ΦΕΤΕΣ ΤΟΣΤ 

ΤΣΑΙ -  ΓΑΛΑ - 
ΧΥΜΟΣ-ΚΑΦΕΣ    

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ, 
ΨΩΜΙ ΛΕΥΚΟ & 

ΣΙΚΑΛΕΩΣ, 
ΒΟΥΤΥΡΟ- 

ΜΕΛΙ - 
ΜΑΡΜEΛAΔΑ 

ΒΕΡΙΚΟΚΟ, 
ΦΡΑΟΥΛΑ & 

ΡΟΔΑΚΙΝΟ,ΑΥΓ
Ο,  

ΦΡΕΣΚΑ 
ΦΡΟΥΤΑ,ΔΗΜΗ
ΤΡΙΑΚΑ, ΚΕΪΚ 
ΒΑΝΙΛΙΑΣ & 

ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ 

ΤΣΑΙ - ΓΑΛΑ - 
ΧΥΜΟΣ-
ΚΑΦΕΣ,         

ΦΡΥΓΑΝΙΕΣ     
ΨΩΜΙ ΛΕΥΚΟ 
& ΣΙΚΑΛΕΩΣ    

ΒΟΥΤΥΡΟ- 
ΜΕΛΙ  

ΜΑΡΜEΛAΔΑ  
ΒΕΡΙΚΟΚΟ - 
ΦΡΑΟΥΛΑ & 
ΡΟΔΑΚΙΝΟ,Α

ΥΓΟ,  
ΦΡΕΣΚΑ 

ΦΡΟΥΤΑ,ΚΡΟ
ΥΑΣΑΝ 

ΒΟΥΤΥΡΟΥ, 
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ, 
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ΚΕΪΚ 
ΑΝΑΜΕΙΚΤΟ 

ΦΡΟΥΤΑ,ΦΕ
ΤΕΣ ΤΟΣΤ 
ΛΕΥΚΟ & 

ΣΙΚΑΛΕΩΣ, 
ΦΕΤΕΣ 

ΖΑΜΠΟΝ 
ΓΑΛΟΠΟΥΛ
Α- ΚΙΤΡΙΝΟ 

ΤΥΡΙ      

ΦΡΟΥΤΑ,    
ΔΗΜΗΤΡΙΑ

ΚΑ,           
ΚΕΪΚ 

ΛΑΔΙΟΥ  

ΛΕΥΚΟ & 
ΣΙΚΑΛΕΩΣ, 

ΦΕΤΕΣ 
ΖΑΜΠΟΝ 

ΓΑΛΟΠΟΥΛ
Α - ΤΥΡΙ 
ΚΙΤΡΙΝΟ, 

ΚΕΪΚ 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΟΥ    

ΚΕΪΚ 
ΑΝΑΜΕΙΚΤΟ 

ΣΗΜΕΙΩ ΣΗ:     * Οι πρόσθετ ες παροχές επισημαίνονται με μπλε χρώμα.    
        

 

                                                                Γ ι α  τ ην  Kor i nt h i an  Pal ace Cat er i ng A .E.  

 

 

 

              Η λ ί α ς Κ α κ ογ ι ά ν ν ης  

 

 

Πίνακας 1 Β2-ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΥΜ ΑΤΩΝ 

(Τεχνική Προσφορά Αναδόχου) 

 

 
 

 

 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜ ΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  

                                Κόρινθος,10/7/2018 
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 ΒΑΣΙΚΟ Μ ΕΝΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ 
 

1. ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ 

 
  Η Korinthian Palace Catering AE στο πλαίσιο της παρούσας προσφοράς, δηλώνει ότι 

αποδέχεται πλ ήρως το Παράρτημα ΙΙ – Τεχνικές Προδιαγραφές πρώτων υλών και ενδεικτ ικό 

εδεσματολ όγιο -  της διακήρυξης . 

  Η σίτ ιση παρέχεται στους χώρους σίτ ισης όλες τις ημέρες της εβδομάδας (επτά ημέρες) 

και γ ια όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ενώ θα διακόπτεται κατά τ ις ημέρες 

των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα και κατά τους θερινούς μήνες που παραμένει 

κλειστό γ ια τους φοιτητές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση 

παράτασης του διδακτικού έτους, δύναται να παραταθεί , κατόπιν της Αποφάσεως της 

Αναθέτουσας Αρχής, για ανάλογ ο 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 Πελ οποννήσου. 

Η απόφαση αυτή θα ανακοινωθεί στην εταιρεία μας δέκα(10) ημέρες πριν την ημέρα 

έναρξης  ή  λήξης του ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση αναστολής των μαθημάτων ή 

διακοπής της λειτουργίας του Πανεπιστημίου λόγ ω ανωτέρας βίας, η Αναθέτουσα 

Αρχή θα γνωστοποιήσει το γεγονός στην εταιρεία μας εντός τριών (3) ημερών. 

  Οι ώρες λειτουργ ίας των φοιτητικών εστιατορίων θα είναι καθημερινά από τ ις 8.00 

έως και τ ις 9.00 (πρωινό), 13.00 μεσημβρινή έως 15.00 (γεύμα) και από 18.00 έως 20.00 

(δείπνο). Οι ώρες αυτ ές είναι  δυνατόν μετά από έγκριση του Τμήματος Φοιτητ ικών 

Θεμάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, να τροποποιηθούν, αν κατά την 

εφαρμογή διαπιστωθεί ότι δεν εξυπηρετούνται οι  φοιτητές. 

  Η σίτ ιση των φοιτητών θα γίνεται  όλες τ ις ημέρες της εβδομάδας στους χώρους 

εστ ίασης που θα λειτουργούν στις αντ ίστοιχες πόλεις των σχολών του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου με το σύστημα αυτοεξυπηρέτησης (self-service) και με ενιαίο 

εδεσματολόγιο (menu) γ ια πρωινό, γεύμα και δείπνο καθώς και  βελτιώσεις και 

επιπλέον παροχές που θα προσφέρει η εταιρεία μας. 
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  Η εταιρεία Korinthian Palace Catering A .E. 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. Το 

Πανεπιστήμιο δε φέρει  καμιά ευθύνη αν ο αριθμός των δικαιούμενων δωρεάν σίτ ισης 

φοιτητών είναι μικρότερος του αναφερόμενου ενδεικτ ικού αριθμού των φοιτητών. 

  Το γεύμα και το δείπνο θα αποτελούνται  από διαφορετ ικά φαγ ητά. Τυχόν αλλαγές 

στο εδεσματολόγιο της εταιρείας μας, 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 είναι πάντοτε ζεστά και το σερβίρισμα τους θα είναι άψογο. Τα 

μαγειρεμένα φαγητά που δεν καταναλώθηκαν, δεν θα χρησιμοποιούνται 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 υλ ικών και  γενικά των εδεσμάτων, καθώς και  η ποιότητα θα 

είναι  τουλάχιστον σύμφωνα με όσα ορίζονται σχετικά από τ ις ισχύουσες 

Αγορανομικές διατάξεις. 

  Η εταιρεία μας θα χρησιμοποιεί  στο Εστιατόριο πρώτες ύλες άριστης ποιότητας και  

ελεγμένες από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες π.χ. γ ια 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 γ ίνεται σε μικρά χρονικά 

διαστήματα. Εννοείται ότι οι  πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιούνται στο Εστιατόριο 

θα καταναλώνονται πριν το χρόνο λήξης τους. Ιδιαίτερη φροντίδα θα λ άβει  η εταιρεία 

μας για τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας ψύξης των καταψυγ μένων προϊόντων 

κατά τη μεταφορά και αποθήκευσή τους μέχρι τη χρήση τους. Ειδικότερα στα 

οπωροκηπευτικά (φρούτα, σαλ άτες, λαχανικά κ.λ .π.) πριν διατεθούν για χρήση θα 

γίνεται διεξοδικός έλεγχος και με επιμέλεια η διαλογή τους , καθώς και προσεκτικό 

πλύσιμο. 
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  Η σύνθεση του προγράμματος σίτισης και το βάρος των μερίδων προκαθορίζονται  σε 

γενικές γραμμές από τη διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Τεχνικές προδιαγ ραφές 

πρώτων υλών και ενδεικτ ικό εδεσματολόγιο) και την προσφορά της εταιρείας μας. 

  Το ακριβές πρόγραμμα για κάθε μήνα θα καταρτίζεται με συνεργασία της εταιρείας 

μας, των εκπροσώπων του Ιδρύματος και θα δημοσιοποιείται  μέχρι τ ις 20 του 

προηγούμενου μήνα. Η εταιρεία μας θα προσφέρει  εκτός των γευμάτων, τη σαλάτα 

και τα συνοδευτικά που θα καθορίζεται στο πρόγραμμα και θα 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 γ ια τον 

καθορισμό της ποιότητας του φαγητού, πέραν των άριστων πρώτων υλών και  της 

ποσότητας αποτελεί  και  η γευστική απόλαυση του σιτι ζομένου, η τήρηση των 

κανόνων υγ ιεινής διατροφής, ο τρόπος μεριδοποίησης και το σερβίρισμα. Ο έλεγχος 

της ποσότητας και της ποιότητας θα γ ίνεται  με βάση τ ις ισχύουσες αγορανομικές 

διατάξεις. 

  Το μενού θα είναι αναρτημένο σε εμφανές σημείο στο χώρο σίτισης, συγκεκριμένα 

στον πίνακα ανακοινώσεων και δεν θα τροποποιείται χωρίς την έγκριση της αρμόδιας 

επιτροπής. 

  Η εταιρεία μας δεσμεύεται ότι  η ποσότητα των μερίδων θα υπερκαλύπτει  τ ις 

απαιτήσεις των αγορανομικών διατάξεων κατά 10%, καθώς επίσης ότι η ποιότητα θα 

είναι  τουλάχιστον σύμφωνα με όσα ορίζονται σχετικά από τ ις ισχύουσες 

Αγορανομικές διατάξεις.  

  Όλα τα φαγητά θα περιέχουν γαρνιτούρα (ρύζι , μακαρόνια, πατάτες). 

  Όλα τα γεύματα θα συνοδεύονται με ψωμί, σαλάτα και φρέσκα φρούτα. 

 

 

 

2. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΜΕΝΟΥ 

 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 
Ο βασικός μας στόχος είναι  να προσφέρουμε ουσιαστικές βελτ ιώσεις στ ις παροχές μας, 
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σε σχέση με τ ις απαιτήσεις της διακήρυξης, ικανοποιώντας τ ις βαθύτερες ανάγκες 

σας, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες μας έτσι ώστε να ικανοποιήσουμε και  τον πιο 

απαιτητικό. 

 

Το προτεινόμενο εδεσματ ολόγ ιο παρατ ίθετ α ι  ανα λυτ ι κ ά  στον παρακ άτω 

πί νακ α γευμάτ ων (Πί νακ ας 1) στ ο οποίο περιλα μβά νοντα ι  όλες οι  ποιοτ ι κ ές κ α ι  

ποσοτ ι κ ές βελτ ιώσει ς κ α ι  οι  οποί ες αναλύοντ α ι  ρη τά  κ ατ ωτ έρω.  
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Π ΙΝΑ ΚΑ Σ 1 

          

 

 

 ΒΕΛ ΤΙΩΣΗ  1: ΔΥΟ ΕΝΑΛ Λ ΑΚΤΙ ΚΕΣ ΕΠΙ ΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΙΑΤΟ ΤΟΥ  

ΓΕΥ Μ Α ΤΟΣ ΚΑΙ  ΤΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ   

 

Στο πλαίσιο της περαιτέρω  ποιοτικής όσο και ποσοτικής αναβάθμισης του ενδεικτικού 
εδεσματολογίου η εταιρεία μας προσφ έρει  κ αθη μερινά δύο πρώτ α πιάτ α  τόσο για το 
γεύμα όσο και  γ ια το δείπνο, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο προτεινόμενο 
εδεσματολόγιο που παρατίθεται  στον Πίνακα 1.  

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 2 : ΕΠΙ   ΠΛΕΟΝ  Μ ΙΑ  ΕΝΑ ΛΛΑΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΛΟΓΗ  ΚΥΡΙΩΣ  ΠΙΑΤΟΥ  ΤΟΣΟ 
ΣΤΟ ΓΕΥ Μ Α ΟΣΟ ΚΑΙ  ΣΤΟ ΔΕΙΠΝΟ  ΓΙ Α  ΤΟΥΣ ΣΙΤΙΖΟΜ ΕΝΟΥΣ  ΠΕΡΑ ΤΩΝ ΔΥΟ 
Υ ΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΛ ΟΓΩΝ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ   ΕΔΕΣΜ Α ΤΟΛΟΓΙΟΥ.  

Το  παραπάνω  μενού   (Πίνακας  1:  ΒΑΣΙΚΟ  ΜΕΝΟΥ  ΜΕ  ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ) ,  το  όποιο  έχει   
διαμορφωθεί  σε  συνεργασία  με  επιστήμονες  –   διατροφολόγους   αποτελεί ένα  
ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ  ΗΜΕΡΗΣΙΟ  ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ  ΙΔΑ ΝΙΚΟ  ΓΙΑ  ΗΛΙΚΙΕΣ  18 - 28 ΕΤΩΝ  το  
οποίο   έχει   κατανεμηθεί  με  τέτοιον  τρόπο  ώστε  να  καλύπτονται  οι   ανάγκες  όλων  των  
σιτιζόμενων. 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 3 : Κ ΑΘΗΜ ΕΡΙΝΑ  Μ ΕΓΑΛΗ  ΠΟΙ ΚΙ ΛΙ Α  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ  
ΕΠΙ ΔΟΡΠΙΩΝ   

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ποιοτικής όσο και ποσοτικής αναβάθμισης του βασικού  
εδεσματολογίου και με γνώμονα πάντα την πλήρη κάλυψη των διατροφικών αναγκών  
όλων  των  σιτ ιζομένων  η  εταιρεία  μας  προσφέρει   σε  καθημερινή  βάση,  τόσο  στο  γεύμα  
όσο  και   στο  δείπνο τρει ς διαφ ορετ ικ ές σαλ άτ ες, τυρί  φέτα, φρούτο εποχής και  επιδόρπιο, 
όπως αναλυτικά παρατ ίθενται στον  Πίνακα  1:  ΒΑΣΙΚΟ  Μ ΕΝΟΥ  ΜΕ  ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ.   

 

Ενδεικτ ική ποικιλ ία συνοδευτ ικών – επιδορπίων  

ΠΟΙΚΙΛΙΑ  ΣΑΛΑΤΩΝ 

ΣΑΛΑΤΑ ΕΠΟΧΗΣ Μ Ε ΛΑΧΑΝΟ ΑΣΠΡΟ, Μ Α ΡΟΥΛ Ι, ΚΑΡΟΤΟ, ΚΟΚΚΙΝΟ 
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ΛΑΧΑΝΟ ΚΑ Ι ΣΩΣ ΒΙΝΕΓΚΡΕΤ 

ΡΥΖΟΣΑΛΑΤΑ Μ Ε ΑΝΑΜ ΕΙΚΤΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ 

ΣΑ ΛΑΤΑ  ΚΟΥΣ - ΚΟΥΣ Μ Ε ΨΙΛΟΚΟΜ Μ ΕΝΑ ΛΑ ΧΑΝΙΚΑ ΚΑ Ι 
ΑΡΩΜ ΑΤΙΚΗ ΣΟΣ ΔΥΟΣΜ ΟΥ  

ΣΑΛΑΤΑ ΣΕΦ  Μ Ε ΝΤΟΜ ΑΤΑ, Μ ΑΡΟΥΛΙ , ΖΑΜ ΠΟΝ, ΤΥΡΙ, ΑΥΓΟ ΚΑ Ι ΣΩΣ 
ΚΟΚΤΕΙΛ  

ΣΑΛΑΤΑ Μ Ε ΣΤΡΙΦ ΤΟ ΖΥΜ ΑΡΙΚΟ ΠΟΛΥΧΡΩΜ ΕΣ ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΤΥΡΙ  
ΚΙΤΡΙΝΟ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ Μ ΑΙΝΤΑΝΟ ΚΑΙ  ΣΩΣ 

ΣΑΛΑΤΑ ΡΩΣΙΚΗ Μ Ε ΠΑΤΑΤΑ, ΑΡΑΚΑ, ΚΑΡΟΤΟ, Α ΓΓΟΥΡΑΚΙ ΤΟΥΡΣΙ  
ΚΑΙ  Μ Α ΓΙΟΝΕΖΑ  

ΠΑΤΑΤΟΣΑΛΑΤΑ Μ Ε ΚΑΡΑΜ ΕΛΩΜ ΕΝΑ ΚΡΕΜ Μ ΥΔΙΑ  , ΑΡΑΚΑ, ΠΙΠΕΡΙΕΣ 
,ΚΑΙ  ΣΩΣ ΑΠΟ Μ ΟΥΣΤΑΡΔΑ  

ΣΑΛΑΤΑ Μ Ε Μ ΑΥΡΟΜ Α ΤΙΚΑ Φ ΑΣΟΛΙΑ , Φ ΡΕΣΚΟ ΚΡΕΜ Μ ΥΔΑΚΙ  ΚΑΙ  
ΤΟΥΡΣΙ 

ΣΑΛΑΤΑ ΤΑΜ ΠΟΥΛΕ Μ Ε ΠΛΙΓΟΥΡΙ  ΛΑΧΑ ΝΙΚΑ , Μ ΑΙΝΤΑΝΟ Φ ΡΕΣΚΟ 
ΕΛ ΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΙ ΛΕΜ ΟΝ  

ΤΥΡΟΣΑΛΑΤΑ Μ Ε ΧΩΡΙΑΤΙΚΗ Φ ΕΤΑ ΚΑΙ ΠΙΠΕΡΙΑ Φ ΛΩΡΙΝΗΣ 

ΣΑΛΑΤΑ ΤΖΑΤΖΙΚΙ  

ΛΑ ΧΑΝΟΣΑΛΑΤΑ   Μ Ε ΛΑΧΑΝΟ ΑΣΠΡΟ, ΚΑΡΟΤΟ , ΚΟΚΚΙΝΟ Λ ΑΧΑΝΟ 
ΚΑΙ  ΣΩΣ ΒΙΝΕΓΚΡΕΤ 

ΣΑΛΑΤΑ ΝΙΣΟΥΑΖ Μ Ε Φ ΑΣΟΛΑΚΙΑ ΤΟΝΟ ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΕΛΙΕΣ ΚΑΛΑΜ ΠΟΚΙ 
ΚΑΙ  ΜΑ ΙΝΤΑΝΟ 

Φ ΑΒΑ Μ Ε ΚΑΡΑΜ ΕΛΩΜ ΕΝΑ  ΚΡΕΜ Μ ΥΔΙΑ  

ΤΟΝΟΣΑΛ ΑΤΑ Μ Ε ΠΑΤΑΤΕΣ , ΤΟΝΟ , Φ ΡΕΣΚΟ ΚΡΕΜ Μ ΥΔΑΚΙ  ΚΑΙ 
ΑΝΗΘΟ 

Μ ΕΛΙΤΖΑΝΟΣΑΛΑΤΑ Μ Ε ΚΑΠΝΙΣΤΗ Μ ΕΛΙΤΖΑ ΝΑ, ΝΤΟΜ ΑΤΑ, ΠΙΠΕΡΙΑ, 
ΣΚΟΡΔΟ ΚΑΙ Φ ΡΕΣΚΟ ΕΛΑΙΟΛ ΑΔΟ 

ΣΑΛΑΤΑ Μ Ε Μ ΑΡΙΝΑΡΙΣΜ ΕΝΟ ΛΑΧΑΝΟ, ΚΑΡΟΤΟ, ΣΤΑΦ ΙΔΕΣ, ΞΗΡΟΥΣ 
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ΚΑΡΠΟΥΣ ΚΑΙ  Φ ΡΕΣΚΟ ΚΟΛΙΑΝΔΡΟ 

 

 

 

 

ΠΟΙΚΙΛ ΙΑ  ΓΛΥΚΩΝ 

ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΙΤΑ  

ΧΑΛΒΑΣ ΣΙΜ ΙΓΔΑΛΕΝΙΟΣ Μ Ε ΑΡΩΜ Α ΚΑΝΕΛΑΣ ΚΑΙ  ΚΑΡΥΔΙΑ  

ΡΥΖΟΓΑΛΟ Μ Ε Α ΡΩΜ Α ΒΑΝΙΛΙΑΣ ΚΑ Ι ΚΑΝΕΛΑ  

Μ ΗΛΟΠΙΤΑ  

Μ ΙΛ - Φ ΕΙΓ ΑΠΟ ΤΡΑΓΑΝΟ Φ ΥΛΛΟ ΣΦ ΟΛΙΑΤΑΣ ΚΑΙ  ΚΡΕΜ Α ΠΑΤΙΣΕΡΙ  

ΖΕΛΕ Μ Ε Α ΡΩΜ Α Φ ΡΑΟΥΛΑΣ 

ΚΟΜ ΠΟΣΤΑ ΡΟΔΑΚΙΝΟ 

ΚΡΕΜ Α Μ Ε ΑΡΩΜ Α ΒΑΝΙΛΙΑΣ 

ΓΙΑΟΥΡΤΙ  Μ Ε ΘΥ Μ ΑΡΙΣΙΟ Μ ΕΛΙ  

Λ ΕΜ ΟΝΟΠΙΤΑ 

ΠΑΝΑΚΟΤΑ  Μ Ε ΑΡΩΜ Α ΒΑΝΙΛΙΑ, ΕΣΑΝΣ ΠΟΡΤΟΚΑ ΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΟΣ 
ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 
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ΓΛΥ ΚΟ ΨΥΓΕΙΟΥ  Μ Ε Μ ΠΙΣΚΟΤΑ  

ΨΗΤΑ Μ ΗΛΑ Μ Ε ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ  

ΚΡΕΜ Α ΚΑΡΑΜ ΕΛΕ 

ΚΑΡΥΔΟΠΙΤΑ Μ Ε ΣΟΚΟΛΑΤΑ  

ΠΟΡΤΟΚΑΛ ΟΠΙΤΑ 

ΚΟΡΜ ΟΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ Μ Ε Μ ΠΙΣΚΟΤΑ  

ΣΑΜ ΑΛΙ  ΜΕ ΑΡΩΜ Α Μ Α ΣΤΙΧΑΣ 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 4:  ΨΩΜ Ι  Φ ΡΕΣΚΟ  2  ΕΙΔΩΝ ,  ΛΕΥΚ Ο,  ΟΛ ΙΚΗΣ  ΑΛ ΕΣΕΩΣ  Κ ΑΘΗΜ ΕΡΙΝΑ  

Καθημερινά  θα  προσφέρεται   φρέσκο  ψωμί  δύο  ειδών:  λευκό  (τύπου  70%)  και  ολικής  
αλέσεως. 

 

ΒΕΛΤΙΩΣΗ 5: ΚΑΘΗΜ ΕΡΙΝΑ  ΘΑ   ΣΕΡΒΙΡΟΝΤΑΙ   ΤΟΥΛΑ ΧΙ ΣΤΟΝ   6  ΔΙΑ Φ ΟΡΕΤΙΚΕΣ  

ΓΑ ΡΝΙΤΟΥΡΕΣ,  3 ΣΤΟ  ΓΕΥΜ Α  ΚΑ Ι   3  ΣΤΟ  ΔΕΙ ΠΝΟ.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΓΑΡΝΙΤΟΥΡΑ Σ  

Παρακάτω  σας  παραθέτουμε  ενδεικτικό  πίνακα  με  ορισμένες  από  τις  διαθέσιμες   
γαρνι τούρες.  Καθημερινά  θα  σερβίρονται  τουλάχιστον  6 διαφορετικές  γαρνιτούρες  (3  
στο  γεύμα  και   3  στο  δείπνο)   και  ως  εκ  τούτου  το  γαρνίρισμα  θα  είναι  διαφορετ ικό  
σε  κάθε  ένα  από  τα  εναλλακτικά  πιάτα .   

Σημειώνεται   πως  το  γαρνίρισμα  θα  έχει  το  βάρος  της   αντίστοιχης  μερίδας. 
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ 6: ΠΡΟΣΦ ΟΡΑ ΔΕΥ ΤΕΡΟΥ ΕΔΕΣΜ ΑΤΟΛΟΓΙ ΟΥ ΓΙΑ  ΤΟΥ Σ 
Κ ΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ Μ ΗΝΕΣ 

Η εταιρεία Korinthian Palace Catering A.E., σκεπτόμενη τ ις ιδιαιτέρες εναλλαγές της 
θερμοκρασίας ανάμεσα σε καλοκαιρινούς και χειμερινούς μήνες καθώς επίσης και  την 
εποχικότητα ορισμένων φρούτων και λαχανικών, προσφέρει και δεύτερο εδεσματολόγ ιο το 
οποίο θα ισχύει κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της 
Αναθέτουσας Αρχής. Στο εδεσματολόγιο αυτό ισχύουν οι παραπάνω ποιοτικές και οι  
ποσοτ ικές βελτιώσεις καθώς και οι προδιαγραφές ποιότητας.  
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ΒΕΛΤΙΩΣΗ 7: ΠΡΟΣΦ ΟΡΑ  ΕΙΔΙ ΚΩΝ Μ ΕΝΟΥ  

 

 Α) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΔΙΑΙΤΗΣ 

Η εταιρεία μας λαμβάνει υπόψη της, τις διατροφικές ιδιαιτερότητες ορισμένων σιτ ιζομένων 
(χορτοφάγοι – νηστεύοντες, σιτ ιζόμενοι σε δίαιτα, ασθενών), γ ι αυτό και θα ενσωματώσει 
στο ημερήσιο μενού (μεσημεριανό και  βραδινό) κατόπιν δήλωσης, γεύματα που θα 
καλύψουν αυτές τ ις διατροφικές συνήθειες. Η εταιρεία μας θα προσφέρει εκτός του βασικού 
μενού και το παρακάτω Διαιτολογικό πρόγραμμα.  
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Β) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΝΗΣΤΕΙΩΝ  

Η εταιρεία Korinthian Palace Catering A.E. προσφέρει ειδικό μενού νηστειών προς κάλυψη ειδικών 
διατροφικών αναγκών σιτ ιζομένων που για ιατρικούς, θρησκευτικούς ή άλλους λόγους , δεν μπορούν 
να ακολουθήσουν το κανονικό πρόγραμμα σίτ ισης.  
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Γ) ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΝ ΟΥ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Η Kor inthian Palace Catering A.E. θα χρησιμοποιήσει όλη τη γνώση και την πολύχρονη εμπειρία της 
τόσο του συνεργαζόμενου διατροφολόγου όσο και των Chef με σκοπό να σας παρέχει  ένα ειδικό 
πιάτο. 
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Πίνακας  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 λ ίπος) 
7.Ψάρια διάφορα είδη 
8.Κοτόπουλο 
9.Γαλοπούλα στήθος φέτα 
10.Πατάτες γ ιαχνί 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.Χωριάτ ικη (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, 
39.Γλυκά ταψιού σε σιρόπι 
40.Ρυζόγαλο, κρέμες πιάτου, Λουκουμάδες με μέλι 
41.Παγωτά – Μπουγάτσες 
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