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ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ  
Διεύθυνση: Οικονομικού 

Τμήμα: Γ’ Προμηθειών 

Ιερά Οδός 75 
118 55, Αθήνα 

Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης 
                    Μαυρομμάτη Έφη 

Τηλ.: 210-5294852,4853 

Fax:  210-3471105 

  
 

Αθήνα, 06/05/2015 
Αριθμ.: 169 

   

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

Το Ειδικό Ταμείο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή 

Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 

προσφορά, για την ανάδειξη Αναδόχου εκμετάλλευσης του φοιτητικού εστιατορίου του Πανεπιστημίου, 

ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 637.168,14 πλέον Φ.Π.Α. 13% (82.831,86) ήτοι τελικής αξίας 

720.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, το οποίο αφορά 

στα οικονομικά έτη 2015 (από 01/09/2015 ή από την ακριβή ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης 

έως 31/12/2015), 2016 (από 01/01/2016 έως 31/12/2016) και 2017 (από 01/01/2017 έως 30/06/2017 

και το αργότερο μέχρι το τέλος τυχόν παράτασης της εξεταστικής του έτους 2017).  

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, η οποία συνεπάγεται πλήρη αποδοχή 

εκ μέρους του των όρων της παρούσας διακήρυξης. 

 
1. Αναθέτουσα Αρχή 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, Ιερά Οδός 75, Τ.Κ.: 118 55, Αθήνα 

(τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 5294852-4835, Fax: 210 3471105 e-mail: loggpa@aua.gr) 

 

2. Είδος Σύμβασης 

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών. 

Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα και θα διέπεται 

από το Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται από την σύμβαση θα έχουν ανάλογη 

εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών.   
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3. Χρόνος υλοποίησης της σύμβασης και Προϋπολογισμός της σύμβασης παροχής 

υπηρεσίας – Χρηματοδότηση 

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για το χρονικό διάστημα από 01/09/2015 ή από την ακριβή 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 30/06/2017 και το αργότερο μέχρι το τέλος τυχόν 

παράτασης της εξεταστικής περιόδου του έτους 2017. Ο ενδεικτικός  προϋπολογισμός για το σύνολο 

των ζητουμένων υπηρεσιών, για το ως άνω χρονικό διάστημα, ανέρχεται στο ποσό των 637.168,14 

πλέον Φ.Π.Α. 13% (82.831,86) ήτοι τελικής αξίας 720.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για 

τα οικονομικά έτη 2015 (από 01/09/2015 ή από την ακριβή ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 

31/12/2015), 2016 (από 01/01/2016 έως 31/12/2016) και 2017 (από 01/01/2017 έως 30/06/2017 και 

το αργότερο μέχρι το τέλος τυχόν παράτασης της εξεταστικής του έτους 2017). Η δαπάνη θα βαρύνει 

τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος και τον Κ.Α.Ε. 2631. 

 Πριν την σύναψή της, η σύμβαση θα υποβληθεί στο αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

προκειμένου να διενεργηθεί επ’ αυτής έλεγχος νομιμότητας. Ο προσυμβατικός αυτός έλεγχος είναι 

υποχρεωτικός σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 35, παρ. 1, εδ. 2 του Ν. 4129/2013 και του 

άρθρου 1, υπ. Γ1, περ. 1 του Ν. 4254/2014 δεδομένου ότι το ύψος της υπερβαίνει το ποσό των 

πεντακοσίων (500.000 €) χιλιάδων ευρώ. 

 

4. Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσίας 

Ο Ανάδοχος θα αναλάβει το έργο της εκμετάλλευσης του φοιτητικού εστιατορίου του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών και αναλυτικότερα την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, την παρασκευή και 

την προετοιμασία των φοιτητικών γευμάτων καθώς και την παροχή τους στους φοιτητές (ενδεικτικός 

ημερήσιος αριθμός σιτιζόμενων 700) με το σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης (self service). Οι 

ζητούμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό CPV 55320000 βάσει του Καταλόγου Κοινής 

Ονοματολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement Vocabulary codes-CPV). 

 

5. Τόπος Παροχής Υπηρεσιών 

Το εστιατόριο στεγάζεται σε κτίριο του Γ.Π.Α., το οποίο βρίσκεται επί της Ιερά Οδού 86, και παρέχεται 

στον Ανάδοχο εξοπλισμένο με όλες τις εγκαταστάσεις του χωρίς μίσθωμα. Μεταφορά ή επέκταση του 

εστιατορίου σε άλλους χώρους, αποφασιζόμενη από πλευράς Πανεπιστημίου, δεν επηρεάζει την ισχύ 

της σύμβασης.  

 

6. Αντιπροσφορές 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες 

(άρθρο 14 του Π.Δ. 118/07 Κ.Π.Δ.). 

Επίσης δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος των υπηρεσιών, που 

αποτελούν αντικείμενο της παρούσης.  
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7.  Τόπος παραλαβής των διακηρύξεων 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος. Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται μέσω του 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. Η διακήρυξη θα αναρτηθεί και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του 

Πανεπιστημίου:www.aua.gr-Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις διαγωνισμών, στο ΚΗΜΔΗΣ καθώς και 

περίληψή της στο Πρόγραμμα «Διαύγεια». 

 

8. Διαδικασία διαγωνισμού και τρόπος υποβολής προσφορών  

Ο διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από προθεσμία πενήντα δυο (52) ημερών από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκή Ένωσης. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη. Οι 

προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-

11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β) και της  Υ.Α. 

Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» καθώς και σύμφωνα με 

τις οδηγίες προσαρμογής των γενικών όρων των διακηρύξεων των διαγωνισμών που διενεργούνται με 

ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), τα οποία μπορούν να είναι στην Αγγλική 

γλώσσα. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Ανάδοχοι) 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Δικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής που περιγράφεται στην παρούσα και 

στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. 

9. Καταληκτική ημερομηνία  και ώρα υποβολής προσφορών 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη  

www.promitheus.gov.gr. 

Του ΕΣΗΔΗΣ 

 

        12-05-2015 

 

       23-06-2015 

 

29-06-2015 και 

ώρα 15:00 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. 

 

10. Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης Ηλεκτρονικών προσφορών.  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015 και ώρα 

10:30 π.μ., μέσω της αρμόδιας πιστοποιημένης στο Σύστημα Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης 

του διαγωνισμού, η οποία έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό.  

 

11. Εγγυήσεις συμμετοχής 

Με την υποβολή των προσφορών απαιτείται, επί ποινή αποκλεισμού, η κατάθεση εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής ποσού 12.743,36 € ευρώ, ήτοι ποσού 2% της προϋπολογιζόμενης αξίας της σύμβασης, μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α΄  σε συνδ. με άρθρο 201 παρ. 5 

Ν.4281/2014). 

 

12. Δικαίωμα συμμετοχής & Νομική μορφή των διαγωνιζόμενων  

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

(α) Φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισμοί, εφόσον ασκούν 

δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού. 

(β) Ενώσεις φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά.  

(γ) Κοινοπραξίες παρόχων υπηρεσιών.  

Kάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε 

μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον 

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

 

13. Ισχύς των προσφορών  

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες, προσμετρώμενες από την 

επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω προβλεπόμενου απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παρατείνεται, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα 

Αρχή, πριν από τη λήξη τους, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το παραπάνω 

προβλεπόμενο. 

Το Πανεπιστήμιο επιφυλάσσεται, εφόσον επιθυμεί, να κάνει ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης στοιχείων, 

που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 
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14. Είδος διαδικασίας 

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και δημοσίευση 

στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, διενεργούμενος μέσω της πλατφόρμας του 

Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος. 

 

15. Κριτήριο κατακύρωσης 

Η συμφερότερη προσφορά, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

16. Ελάχιστα κριτήρια ποιοτικής επιλογής  

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 42 του Π.Δ. 60/2007, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, προκειμένου 

να κριθούν κατάλληλοι, θα πρέπει να πληρούν επαρκώς τα παρακάτω ελάχιστα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά απορρίπτεται ως μη έχουσα εκπληρώσει τις ελάχιστες 

τιθέμενες προϋποθέσεις ποιοτικής επιλογής και ο υποψήφιος Ανάδοχος αποκλείεται από το στάδιο της 

Τεχνικής και Οικονομικής Αξιολόγησης των προσφορών.  

16.1. Χρηματοοικονομική ικανότητα  

Η χρηματοοικονομική ικανότητα του υποψηφίου Αναδόχου εξετάζεται με στόχο να διασφαλιστεί η 

υλοποίηση του έργου (άρθρο 45 του Π.Δ. 60/2007). 

Ελάχιστο κριτήριο αποτελεί ο συνολικός κύκλος εργασιών που προέρχεται από την παροχή 

υπηρεσιών σίτισης, για κάθε χρήση ξεχωριστά των τελευταίων τριών (3) ετών, να είναι τουλάχιστον 

ίσος με το 50% του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης, ήτοι 360.000,00 €.   

16.2. Τεχνική/Επαγγελματική Ικανότητα  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν σχετική τεχνική/επαγγελματική ικανότητα που να 

αποδεικνύεται από την παροχή υπηρεσιών αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με τις υπηρεσίες 

που αφορά η παρούσα διακήρυξη, δηλαδή αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες 

γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία σε παρόμοια έργα (άρθρο 46 του Π.Δ. 60/2007). 

Ελάχιστο κριτήριο αποτελεί προηγούμενη εμπειρία τριών (3) ετών στην παροχή παρόμοιων 

υπηρεσιών μαζικής σίτισης, η οποία αποδεικνύεται με την προσκόμιση αντίστοιχης/αντίστοιχων 

σύμβασης/συμβάσεων (ως μαζική σίτιση για την παρούσα διακήρυξη θεωρείται η συστηματική επί 

καθημερινής βάσης παροχή πλήρους σίτισης πεντακοσίων (500) τουλάχιστον ατόμων για διάστημα όχι 

μικρότερο των εννέα μηνών ετησίως).   

16.3. Ελάχιστα Επίπεδα Εξασφάλισης της ποιότητας  

Απαραίτητη είναι η πιστοποίηση της επιχείρησης του υποψηφίου Ανάδοχου, εφαρμογής συστημάτων 

διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας κατά ISO (ISO 9001) όπως και διαχείρισης ασφάλειας και υγιεινής 

των τροφίμων κατά ISO (ISO 22000) στο πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες μαζικής εστίασης (προσκόμιση 
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σχετικών πιστοποιητικών που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες, 

αναγνωρισμένες υπηρεσίες , άρθρο 47 του ΠΔ 60/2007). 

Σε περίπτωση ενώσεων προμηθευτών/ κοινοπραξιών που υποβάλλουν προσφορά, τα ανωτέρω κριτήρια 

τεχνικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας ελέγχονται για τους συμμετέχοντες σ’ αυτές αθροιστικά.  

Σε περίπτωση ενώσεων προμηθευτών/ κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την χρηματοοικονομική και τεχνική ικανότητα, του υποψηφίου 

Αναδόχου, καθώς και την πιστοποίηση αυτού κατά ISO, πρέπει να κατατεθούν για καθένα από τους 

συμμετέχοντες στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που, δεν διαθέτουν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής την 

απαιτούμενη οικονομική ή/και τεχνική ικανότητα, καθώς και την απαιτούμενη πιστοποίηση κατά ISO, 

δεν γίνονται δεκτοί περαιτέρω στη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών.  

 

17. Δημοσιεύσεις  

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επίσημων 

Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

 

06/05/2015 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων 

Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

15/05/2015 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο 15/05/2015 

 

 

 

18. Έξοδα δημοσίευσης 

Η δαπάνη δημοσίευσης των προκηρύξεων (περίληψη διακήρυξης) δημόσιας σύμβασης στον 

περιφερειακό και τοπικό τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή/ τον αναθέτοντα φορέα.  

 

19. Πληροφορίες 

Ο κος Σούλης Μιχάλης και η κα Μαυρομμάτη Έφη, υπάλληλοι του Ιδρύματος, παρέχουν πληροφορίες 

σχετικές με το διαγωνισμό (τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 5294852, 210 5294835, Fax: 210 3471105,  

e-mail: loggpa@aua.gr). 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Το Ειδικό Ταμείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διεθνή 

Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη 

προσφορά, για την ανάδειξη Αναδόχου εκμετάλλευσης του φοιτητικού εστιατορίου του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού 637.168,14 πλέον Φ.Π.Α. 13% (82.831,86) ήτοι 

τελικής αξίας 720.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για χρονικό διάστημα από 01/09/2015 ή 

από την ακριβή ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 30/06/2017 και το αργότερο μέχρι το 

τέλος τυχόν παράτασης της εξεταστικής περιόδου του έτους 2017. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό 

γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, η οποία συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ μέρους του των όρων της 

παρούσας διακήρυξης. 

Η διατύπωση επιφυλάξεων ή όρων στην προσφορά οδηγούν σε αποκλεισμό από τον διαγωνισμό. 

Οι ζητούμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό CPV 55320000-9 (Υπηρεσίες Εστίασης) βάσει του 

Καταλόγου Κοινής Ονοματολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement 

Vocabulary codes-CPV). 

1.2 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα Διακήρυξη. Οι 

προσφορές θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-

11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β) και της  Υ.Α. 

Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 

του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» καθώς και σύμφωνα με 

τις οδηγίες προσαρμογής των γενικών όρων των διακηρύξεων των διαγωνισμών που διενεργούνται με 

ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ΕΣΗΔΗΣ. Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφραση εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), τα οποία μπορούν να είναι στην Αγγλική 

γλώσσα. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς (Ανάδοχοι) 

απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής 

υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – Δικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής που περιγράφεται στην παρούσα και 

στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. 
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1.3 ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Το εστιατόριο στεγάζεται σε κτίριο του Πανεπιστημίου, το οποίο βρίσκεται επί της Ιερά Οδού 86 και 

παρέχεται στον Ανάδοχο εξοπλισμένο με όλες τις εγκαταστάσεις του χωρίς μίσθωμα. Μεταφορά ή 

επέκταση του εστιατορίου σε άλλους χώρους, αποφασιζόμενη από πλευράς Πανεπιστημίου, δεν 

επηρεάζει την ισχύ της σύμβασης.  

1.4 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 637.168,14 πλέον Φ.Π.Α. 13% 

(82.831,86) ήτοι τελικής αξίας 720.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει 

τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος και τον Κ.Α.Ε. 2631.  

1.5 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται στην παρούσα διακήρυξη, 

έχοντας υπόψη τις πιο κάτω διατάξεις: 

1. Το Ν. 1268/82 «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», (ΦΕΚ 87 Α΄). 

2. Το Ν. 4009/2011 Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 

ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α’). 

3. Το Π.Δ. 377/89 "Mετονομασία AΣOEE, ΠAΣΠE, ABΣΠ και AΓΣA" (ΦΕΚ 166 Α΄). 

4. Το Ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις», 

(ΦΕΚ 247 Α΄). 

5. Το ΠΔ 496/1974, όπως ισχύει, «Περί Λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.» (ΦΕΚ 141 Α΄). 

6. Τον Ν. 1642/1986 «Περί Φ.Π.Α.», (ΦΕΚ 125 Α`). 

7. Τον Ν. 2198/94 «Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων... και άλλες διατάξεις», άρθρο 24 

«Παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (ΦΕΚ 43 Α΄). 

8. Τον N.Δ. 4578/66, περί "Κυρώσεως πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου και άλλων τινών διατάξεων ", 

άρθρο 4, παραγ. 6 (ΦEK 234 A’). 

9. Τον Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις Συναφών Θεμάτων» (ΦΕΚ 19 Α΄). 

10. Το Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου» (ΦΕΚ 150 Α΄). 

11. Τον Ν 2741/99 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητος του 

Υ.Α.», άρθρο 8 «Κρατικές προμήθειες» (ΦΕΚ 199 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12, παρ. 27 

του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α΄). 

12. Τον Ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της 

ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και 

την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με 
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την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 

(L 335)» (ΦΕΚ 173 Α΄). 

13. Τον Ν. 2328/1995 «Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας, 

ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιημένος ισχύει μετά 

την έναρξη εφαρμογής των Ν. 3310/2005 και 3414/2005 (ΦΕΚ 159 Α΄). 

14. Τον Ν. 3310/2005 «μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» (ΦΕΚ Α’ 30 /14-2-2005), 

όπως έχει τροποποιηθεί με το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’ 279 /10-11-2005). 

15. Το Π.Δ. 82/1996 «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν 

στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα» (ΦΕΚ 66 Α΄), όπως ισχύει μετά και την τροποποίησή του με το άρθρο 8 

Ν. 3310/2005 και το άρθρο 8 Ν. 3414/2005. 

16. Τον Ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 135 Ά). 

17. Το Π.Δ. 186/1992 «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» άρθρο 2 (ΦΕΚ 84 Α΄). 

18. Την υπ’αρ. 20977/23-8-2007 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 

«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

3414/2005» (ΦΕΚ 1673 Β΄). 

19. Το Π.Δ. 387/1983 «περί λειτουργίας, οργάνωσης, διοίκησης Φοιτητικών Λεσχών των Α.Ε.Ι. και 

παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές αυτών», όπως ισχύει (ΦΕΚ 141 Α΄). 

20. Tην Κ.Υ.Α. Φ547452/Β3/2007 «Αύξηση ημερήσιου σιτηρέσιου για τους προπτυχιακούς φοιτητές 

Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 836 Β’). 

21. Τον Ν. 3861/2010 «ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και 

άλλες διατάξεις». 

22. Τον Ν. 3794/2009 «Ρύθμιση θεμάτων του Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού τομέα της ανώτατης 

εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

23. Το Ν. 4009/6-9-11 περί της «Δομής, λειτουργίας, διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών και 

διεθνοποίησης των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων». 

24. Τον Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

204 τ. Α΄/15-11-2011). 

25. Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

και άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 

4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014. 

26. Τον Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και άλλες 

διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β). 
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27. Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

28. Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το 

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

29. Την Αριθμ. Πρωτ.:138107/03-09-2014  Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων 

Προέγκρισης πίστωσης για το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών που βαρύνει τα οικονομικά έτη 2015 

έως και 2018, 

30. Το άρθρου 157 παρ. 1 περ. α΄  σε συνδ. με άρθρο 201 παρ. 5 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ Α 160/8-8-

2014). 

31. Τον Ν. 4250/26-03-2014, άρθρο 3 περί της «Απλούστευσης των διαδικασιών προμηθειών 

Δημοσίου». 

32. Τον Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Α/28.02.2013) περί της «Κύρωσης του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο» 

33. Τον Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/07.04.2014) περί «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» 

34. Την από 27-04-2015 Απόφαση του Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών σχετικά με την προκήρυξη του διαγωνισμού. 

35. Την Κοινή υπουργική απόφαση Οικονομικών-Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 

Αριθμ.Φ5/68535/Β3 «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης 

στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 1965/18-6-2012). 

36. Την ανάγκη διενέργειας διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών σίτισης του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς λήγει η τρέχουσα σχετική σύμβαση. 

37.   Την από 27/04/2015 απόφαση του Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. (Συνεδρία 4η/27.04.2015) 

περί έγκρισης της προκήρυξης του διαγωνισμού. 

38. Την Αριθμ. Πρωτ.: 284/27.04.2015 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΒΝΙΘ46Ψ8Ζ6-2Ω2). 

 

 

1.6 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων 

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

06/05/2015 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

15/05/2015 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στον Ελληνικό Τύπο 15/05/2015 

 

Επίσης, η περίληψη του διαγωνισμού, θα καταχωρηθεί στο site του Ιδρύματος www.aua.gr-Ανακοινώσεις-

Προκηρύξεις διαγωνισμών, στο Πρόγραμμα Διαύγεια και ολόκληρη η διακήρυξη στο ΚΗΜΔΗΣ.   
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1.7 ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

συστήματος. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 

παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο ΠΔ 60/07. 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ 

ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακη πυλη  

www.promitheus.gov.gr. 

Του ΕΣΗΔΗΣ 

 

12-05-2015 

 

23-06-2015 

 

29-06-2015 και ώρα 

15:00 

 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 

παρ.3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε άλλη 

γλώσσα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση εκτός των τεχνικών φυλλαδίων 

(prospectus), τα οποία μπορούν να είναι στην Αγγλική γλώσσα. 

 

1.8 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των Προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015 και ώρα 

10:30 π.μ., μέσω της αρμόδιας πιστοποιημένης στο Σύστημα Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης 

του διαγωνισμού, η οποία θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.  
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1.9 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αντίγραφα της διακήρυξης και πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται μέσω της Διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο 

στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται μόνο 

από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια 

που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα 

αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, 

με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. 

Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο 

που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Οι ως άνω συμπληρωματικές 

πληροφορίες ζητούνται και παρέχονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 

επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους 

διοίκησης του Πανεπιστημίου. 

 

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  έχουν πρόσβαση στα έγγραφα 

που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση 

κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των 

διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) 

και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

1.10 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, μπορούν να επισκεφθούν το εστιατόριο του 

Πανεπιστημίου την Τετάρτη 27/05/2015 και την Τετάρτη 03/06/2015 και ώρες 10.00 έως 12.00 μετά 

από συνεννόηση με την κα Αδαμαντία Αριστοπούλου στο τηλ.: 210 5294870. Εξαιρούνται οι τελευταίες 

15 εργάσιμες μέρες πριν το διαγωνισμό.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ 

ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

2.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
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εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής:   

1. Οι οικονομικοί φορείς, αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον σύνδεσμο 

«Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις απαραίτητες 

πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

•  Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 

Τμήμα Υποστήριξης λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΣ της Δ/νσης Ανάπτυξης και Τεχνικής 

Στήριξης ΕΣΗΔΗΣ της Γεν. Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών. 

 

•      Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 

δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή 

τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 

ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 

Υποστήριξης λειτουργία ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΣ της Δ/νσης Ανάπτυξης και Τεχνικής Στήριξης 

ΕΣΗΔΗΣ της Γεν. Δ/νσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών. 

 

•  Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 

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

-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις δημόσιες 

συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο 

Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με 

τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα 

οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό 

μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή 

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία. 

 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω της 

διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

 

2. 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 
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υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 

χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 

2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και μόνο του λόγου 

δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή του στον διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ 

μέρους του των όρων διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα στο σύνολό 

τους. 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:  

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

β) συνεταιρισμοί 

γ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

δ) κοινοπραξίες και υπό σύσταση κοινοπραξίες που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός 

Κράτους -Μέλους της ΕΕ και έχουν την καταστατική τους έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια 

εγκατάστασή τους στο εσωτερικό της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και στο 

εσωτερικό των χωρών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του 

Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 

139 Α΄) ή σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. 

 

Kάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε 

μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον 

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

Ενώσεις ή Κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων (συμπεριλαμβανομένων και των υπό σύσταση 

Κοινοπραξιών) δύνανται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό χωρίς να απαιτείται να έχουν ειδική νομική 

μορφή, ωστόσο σε περίπτωση που ο διαγωνισμός κατακυρωθεί σε Ένωση ή Κοινοπραξία, η Ένωση ή 

Κοινοπραξία, πριν την υπογραφή της σύμβασης, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να προχωρήσει στη 

σύσταση, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, νομικού προσώπου με τη μορφή κοινοπραξίας του άρθρου 2 

του Π.Δ.186/1992 στο μέτρο που η υιοθέτηση της νομικής αυτής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή 

εκτέλεση της σύμβασης. 

Όλα τα μέλη των ενώσεων ή κοινοπραξιών παραμένουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρο υπεύθυνα 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και για το σύνολο των απαιτήσεων αυτής ανεξάρτητα από 

οποιεσδήποτε μεταξύ τους συμφωνίες. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας η 

ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης 

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, Μέλος της Ένωσης/ 

Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο 
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εκτέλεσης της Σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρο την 

ευθύνη ολόκληρης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. 

Τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 

αντικατάσταση του αποχωρήσαντος μέλους. Η αντικατάσταση πρέπει να εγκριθεί με απόφαση του 

αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.  

Τέλος σε περίπτωση διαδοχής, ειδικής ή οιονεί καθολικής, τα μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας θα έχουν 

δεσμεύσει τους διαδόχους τους ότι θα συνεχίσουν να συμμετέχουν στην ένωση / κοινοπραξία µε τους 

ίδιους όρους. 

 

 

2.3 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ - ΕΛΑΧΙΣΤΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ  

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 42 του Π.Δ. 60/2007, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, προκειμένου 

να κριθούν κατάλληλοι, θα πρέπει να πληρούν επαρκώς τα παρακάτω ελάχιστα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά απορρίπτεται ως μη έχουσα εκπληρώσει τις ελάχιστες 

τιθέμενες προϋποθέσεις ποιοτικής επιλογής και ο υποψήφιος αποκλείεται από το στάδιο της 

αξιολόγησης των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών.  

 

1) Χρηματοοικονομική ικανότητα  

Η χρηματοοικονομική ικανότητα του υποψηφίου Αναδόχου εξετάζεται με στόχο να διασφαλιστεί η 

υλοποίηση του έργου (άρθρο 45 του Π.Δ.60/2007) με ελάχιστο κριτήριο συνολικού κύκλου εργασιών 

που προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών σίτισης για κάθε χρήση ξεχωριστά των τελευταίων τριών 

(3) ετών τουλάχιστον ίσο με το 50% του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης, ήτοι 360.000,00 

€. 

 

2) Τεχνική/Επαγγελματική Ικανότητα  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν σχετική τεχνική/επαγγελματική ικανότητα που να 

αποδεικνύεται από την παροχή υπηρεσιών αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με τις υπηρεσίες 

που αφορά η παρούσα διακήρυξη, δηλαδή αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες 

γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία σε παρόμοια έργα (άρθρο 46 του Π.Δ.60/2007). 

Ελάχιστο κριτήριο αποτελεί προηγούμενη εμπειρία τριών (3) ετών στην παροχή παρόμοιων υπηρεσιών 

μαζικής σίτισης, η οποία αποδεικνύεται με την προσκόμιση πίνακα αντίστοιχης/αντίστοιχων 

σύμβασης/συμβάσεων (ως μαζική σίτιση για την παρούσα διακήρυξη θεωρείται η συστηματική επί 

καθημερινής βάσης παροχή πλήρους σίτισης πεντακοσίων (500) τουλάχιστον ατόμων για διάστημα όχι 

μικρότερο των εννέα μηνών ετησίως). Απαραίτητη είναι η τεκμηρίωση ότι οι συμβάσεις υπηρεσιών 

μαζικής σίτισης που επικαλείται ο προσφέρων προς απόδειξη της εμπειρίας του έχουν περατωθεί ορθά 

ή είναι σε εξέλιξη με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. 
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3) Ελάχιστα Επίπεδα Εξασφάλισης της ποιότητας  

Απαραίτητη είναι η πιστοποίηση της επιχείρησης του υποψήφιου Ανάδοχου, εφαρμογής συστημάτων 

διαχείρισης ποιότητας κατά ISO (ISO 9001) της εταιρείας, όπως και διαχείρισης ασφάλειας και υγιεινής 

των τροφίμων κατά ISO (ISO 22000) στο πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες μαζικής εστίασης (προσκόμιση 

σχετικών πιστοποιητικών που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες, 

αναγνωρισμένες υπηρεσίες, άρθρο 47 του ΠΔ 60/2007).  

Σε περίπτωση ενώσεων προμηθευτών/ κοινοπραξιών που υποβάλλουν προσφορά, τα ανωτέρω κριτήρια 

τεχνικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας ελέγχονται για τους συμμετέχοντες σ’ αυτές αθροιστικά.  

Σε περίπτωση ενώσεων προμηθευτών/ κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την χρηματοοικονομική και τεχνική ικανότητα, του υποψηφίου 

Αναδόχου, καθώς και την πιστοποίηση αυτού κατά ISO, πρέπει να κατατεθούν για καθένα από τους 

συμμετέχοντες στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που, δεν διαθέτουν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής την 

απαιτούμενη οικονομική ή/και τεχνική ικανότητα, καθώς την απαιτούμενη πιστοποίηση κατά ISO, δεν 

γίνονται δεκτοί περαιτέρω στη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ο υποψήφιος ανάδοχος με την υποβολή της Προσφοράς του αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της 

παρούσας Διακήρυξης. Στην περίπτωση νομικών προσώπων, η υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να 

έχει εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. 

 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

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

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

 

*(υπο)φάκελος = κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 

 

3.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»  υποβάλλονται  η 

εγγύηση συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά 

συμμετοχής, καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο 

περιλαμβάνονται: 

15PROC002761908 2015-05-08



 18 

 

 

3.1.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω δικαιολογητικά συμμετοχής, στην ελληνική 

γλώσσα, σε μορφή αρχείων .pdf, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), του 

άρθρου 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007, 

το Π.Δ. 60/2007 κατά το μέρος που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις του ν. 4155/13 και της 

ΥΑ Π1/2390/13, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

Α. Στοιχεία Τεκμηρίωσης των Ελαχίστων Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 42 του Π.Δ. 60/2007, οι υποψήφιοι Ανάδοχοι, προκειμένου 

να κριθούν κατάλληλοι, θα πρέπει να πληρούν επαρκώς τα παρακάτω ελάχιστα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφορά απορρίπτεται ως μη έχουσα εκπληρώσει τις ελάχιστες 

τιθέμενες προϋποθέσεις ποιοτικής επιλογής και ο υποψήφιος αποκλείεται από το στάδιο της 

αξιολόγησης των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών.  

 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει με την προσκόμιση των σχετικών 

επίσημων/δημόσιων εγγράφων, σε Υποφάκελο* (αρχείο pdf) με την ένδειξη «Στοιχεία 

Τεκμηρίωσης των Ελαχίστων Κριτηρίων Ποιοτικής Επιλογής», μέσα στο φάκελο 

«Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Τεχνικής προσφοράς»  και με ποινή αποκλεισμού, τα 

παρακάτω ελάχιστα κριτήρια: 

 

* (υπο)φάκελος = επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία στο σύστημα σε μορφή αρχείου pdf 

1) Χρηματοοικονομική ικανότητα  

Η χρηματοοικονομική ικανότητα του υποψηφίου Αναδόχου εξετάζεται με στόχο να διασφαλιστεί η 

υλοποίηση του έργου (άρθρο 45 του Π.Δ. 60/2007) με ελάχιστο κριτήριο συνολικού κύκλου εργασιών 

που προέρχεται από την παροχή υπηρεσιών σίτισης για κάθε χρήση ξεχωριστά των τελευταίων τριών 

(3) ετών τουλάχιστον ίσο με το 50% του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης, ήτοι 360.000,00 

€. 

Στοιχεία τεκμηρίωσης χρηματοοικονομικής ικανότητας του υποψηφίου 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος, σύμφωνα με την περί εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος, υποβάλλει: 

(α) Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) προηγουμένων οικονομικών χρήσεων 

του έτους του διαγωνισμού, και τις αντίστοιχες καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης. 
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Σε περίπτωση νεοσύστατου νομικού προσώπου, είναι υποχρεωτική η κατάθεση προσωρινών 

ισολογισμών ή οποιαδήποτε άλλου αποδεικτικού εγγράφου για τη χρηματοοικονομική κατάσταση του 

συμμετέχοντος. 

Σε περίπτωση συμμετέχοντος που δεν έχει κατά νόμο υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών, είναι 

υποχρεωτική η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης περί της χρηματοοικονομικής του κατάστασης δηλαδή 

των ιδίων κεφαλαίων, του συνολικού ύψους των υποχρεώσεων, των περιουσιακών στοιχείων του 

υποψήφιου Αναδόχου) και των εσόδων του, κατά τα ανωτέρω ή οποιοδήποτε άλλου σχετικού 

εγγράφου.   

(β) Υπεύθυνη δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και περί του κύκλου εργασιών ως 

προς την παροχή παρόμοιων με τις ζητούμενες υπηρεσίες κατά τη διάρκεια των τριών (3) 

προηγουμένων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων. 

Η βεβαίωση θα πρέπει να συνοδεύεται από δικαιολογητικά που βεβαιώνουν ότι:  

 ο υποψήφιος ανάδοχος ασκεί στο απαιτούμενο διάστημα την αντίστοιχη δραστηριότητα: 

Προσκόμιση θεωρημένων αντιγράφων ΔΟΥ έδρας (ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο) στα οποία 

φαίνεται ότι ο Υποψήφιος ανάδοχος ασκούσε κατά τα προηγούμενα 3 έτη κατά κύρια η δευτερεύουσα 

δραστηριότητα την υπηρεσία που θα κληθεί να αναλάβει 

 το ύψος του κύκλου εργασιών από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα κατά τη διάρκεια των τριών 

(3) προηγουμένων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων: 

Προσκόμιση θεωρημένου από τη ΔΟΥ της έδρας αντίγραφο υποβληθέντος Ε3 στο οποίο αναφέρονται 

τα έσοδα ανά δραστηριότητα του υποψήφιου αναδόχου για κωδικό δραστηριότητας αντίστοιχο της 

υπηρεσίας που ζητείται (ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο). 

 

2) Τεχνική/Επαγγελματική Ικανότητα  

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι θα πρέπει να διαθέτουν σχετική τεχνική/επαγγελματική ικανότητα που να 

αποδεικνύεται από την παροχή υπηρεσιών αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με τις υπηρεσίες 

που αφορά η παρούσα διακήρυξη, δηλαδή αποδεδειγμένη ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες 

γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία σε παρόμοια έργα (άρθρο 46 του Π.Δ.60/2007). 

Ελάχιστο κριτήριο αποτελεί προηγούμενη εμπειρία τριών (3) ετών στην παροχή παρόμοιων 

υπηρεσιών μαζικής σίτισης, η οποία αποδεικνύεται με την προσκόμιση πίνακα αντίστοιχης/αντίστοιχων 

σύμβασης/συμβάσεων (ως μαζική σίτιση για την παρούσα διακήρυξη θεωρείται η συστηματική επί 

καθημερινής βάσης παροχή πλήρους σίτισης πεντακοσίων (500) τουλάχιστον ατόμων για διάστημα όχι 

μικρότερο των εννέα μηνών ετησίως). Απαραίτητη είναι η τεκμηρίωση ότι οι συμβάσεις υπηρεσιών 

μαζικής σίτισης που επικαλείται ο προσφέρων προς απόδειξη της εμπειρίας του έχουν περατωθεί ορθά 

ή είναι σε εξέλιξη με βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. 

Από τον Πίνακα συμβάσεων που εκτελέστηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη κατά τα τρία (3) τελευταία 

έτη και καλύπτουν την εν λόγω ελάχιστη προϋπόθεση, θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια ο 

αποδέκτης/οι αποδέκτες, η διάρκεια παροχής, ο αριθμός των σιτισθέντων, τα μέτρα που εφαρμόζονταν 
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για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της ποιότητας και της υγιεινής της σίτισης (πιστοποίηση κατά 

HACCP), καθώς και η επιτυχής εκπλήρωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων με την προσκόμιση 

σχετικών βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης. 

 

3) Ελάχιστα Επίπεδα Εξασφάλισης της ποιότητας  

Απαραίτητη είναι η πιστοποίηση της επιχείρησης του υποψήφιου Ανάδοχου, εφαρμογής συστημάτων 

διαχείρισης ποιότητας της εταιρείας κατά ISO (ISO 9001) όπως και διαχείρισης ασφάλειας και υγιεινής 

των τροφίμων κατά ISO (ISO 22000) στο πεδίο εφαρμογής υπηρεσίες μαζικής εστίασης (προσκόμιση 

σχετικών πιστοποιητικών που εκδίδονται από επίσημα γραφεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες, 

αναγνωρισμένες υπηρεσίες, άρθρο 47 του ΠΔ 60/2007). 

 

Σε περίπτωση ενώσεων προμηθευτών/ κοινοπραξιών που υποβάλλουν προσφορά, τα ανωτέρω κριτήρια 

τεχνικής και χρηματοοικονομικής ικανότητας ελέγχονται για τους συμμετέχοντες σ’ αυτές αθροιστικά.  

Σε περίπτωση ενώσεων προμηθευτών/ κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την χρηματοοικονομική και τεχνική ικανότητα, του υποψηφίου 

Αναδόχου, καθώς και την πιστοποίηση αυτού κατά ISO, πρέπει να κατατεθούν για καθένα από τους 

συμμετέχοντες στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 

Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που, δεν διαθέτουν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής την 

απαιτούμενη οικονομική ή/και τεχνική ικανότητα, καθώς την απαιτούμενη πιστοποίηση κατά ISO, δεν 

γίνονται δεκτοί περαιτέρω στη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών. 

 

Β. Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν, υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους, σε Υποφάκελο* 

(αρχείο pdf) με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» μέσα στο φάκελο «Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς», και με ποινή αποκλεισμού, τα ακόλουθα κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο Π.Δ. 118/2007 και Π.Δ. 60/2007 και ειδικότερα:  

 

* (υπο)φάκελος = επισυναπτόμενα ηλεκτρονικά αρχεία στο σύστημα σε μορφή αρχείου pdf 
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1) Έλληνες Πολίτες 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ και σύμφωνα με το Παράρτημα Δ, Υπόδειγμα 1. (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α΄  

σε συνδ. με άρθρο 201 παρ. 5 ν.4281/2014). 

2. Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. (άρθρο 

6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007). 

3. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ*  

 Υπεύθυνη δήλωση* της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 

 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν 

οι προσφέροντες.  

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι 

προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 

1. για κάποιο τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, 

δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 

29.1.1998, σελ. 1). 

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 

3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 

31.12.1998, σελ. 2). 

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 

της 27.11.1995, σελ. 48). 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 

πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, 

σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), 

η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 

3424/2005 (Α΄305). 

2. για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
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ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  

3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας  

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι 

δεν τελούν: 

 Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 

του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 

 ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι 

είναι:  

α) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 

β) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι 

είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η 

επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. 

γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή 

εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. 

 Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και 

έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 

118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, και σύμφωνα με 

τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.Δ.118/2007. 

 

* Βάσει του άρθρου 3§3 του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26-03-2014), η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση 

(καθώς και όπου αλλού στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται υπεύθυνη δήλωση) φέρει ημερομηνία 

εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή 

ή τα ΚΕΠ. 
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2) Αλλοδαποί 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 

2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μη συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ και σύμφωνα με το Παράρτημα Δ, Υπόδειγμα 1. (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α΄  

σε συνδ. με άρθρο 201 παρ. 5 ν.4281/2014). 

2. Παραστατικά εκπροσώπησης, εάν η συμμετοχή γίνεται δια αντιπροσώπων. (άρθρο 

6 παρ. 1 περ. γ΄ του Π.Δ. 118/2007). 

 

3. ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ*  

 Υπεύθυνη δήλωση* της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) όπως 

εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 

 Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού, στον οποίο συμμετέχουν 

οι προσφέροντες.  

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους οι 

προσφέροντες δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση: 

1. για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007, 

δηλαδή για κάποιο από τα ακόλουθα: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 

29.1.1998, σελ. 1). 

 δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 

3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 

31.12.1998, σελ. 2). 

 απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 

της 27.11.1995, σελ. 48). 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 

πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, 

σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76), 

η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄173) και τροποποιήθηκε με το ν. 

3424/2005 (Α΄305). 
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2. για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 

ψευδορκίας, δωροδοκίας, δόλιας χρεοκοπίας  

3. για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας  

 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι 

δεν τελούν: 

 Σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α΄της παρ.2 

του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή σε πτώχευση ή σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, 

 ή ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, που 

προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασης του προσφέροντος 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι 

είναι:  

α) ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και 

β) φορολογικά ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι 

είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο κατά την ημερομηνία διενέργειας του 

διαγωνισμού. 

 Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι η 

επιχείρησή τους δεν τελεί σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περ. (2) του εδ. 

γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή υπό κοινή 

εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση και, επίσης, ότι η επιχείρηση δεν τελεί υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης. 

 Να δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την προσήκουσα και 

έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 

118/2007, που απαιτούνται κατά το στάδιο της κατακύρωσης, όπως αναφέρονται 

αναλυτικά στο άρθρο 1.6.1 της παρούσας διακήρυξης (πίνακας δικαιολογητικών 

κατακύρωσης) και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 

του Π.Δ.118/2007. 

 

* Βάσει του άρθρου 3§3 του Ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26-03-2014), η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση 

(καθώς και όπου αλλού στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται υπεύθυνη δήλωση) φέρει ημερομηνία 

εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή 

ή τα ΚΕΠ. 
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3) Νομικά πρόσωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά 

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Όλα τα παραπάνω δικαιoλoγητικά των ανωτέρω παραγράφων Α. Έλληνες πολίτες 

και Β. Αλλοδαποί, αντιστοίχως. Διευκρινίζεται ότι οι απαιτούμενες κατά τα 

ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. και από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο, στις 

περιπτώσεις Α.Ε. 

2. Όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος για την απόδειξη των 

ανωτέρω ιδιοτήτων και της εξουσίας έκδοσης παραστατικού εκπροσώπησης, 

Συγκεκριμένα: 

2Α. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (Α.Ε.) ή 

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

 ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας  

 ΦΕΚ εκπροσωπήσεως της εταιρίας 

 Πρόσφατο κωδικοποιημένο καταστατικό, θεωρημένο από την αρμόδια 

αρχή ή βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, 

από την οποία να προκύπτουν οι τυχόν μεταβολές, που έχουν επέλθει στο 

καταστατικό του νομικού προσώπου και, εφόσον υπάρχουν μεταβολές, τα σχετικά 

ΦΕΚ (για την περίπτωση των Α.Ε.) ή τις σχετικές συμβολαιογραφικές πράξεις (για 

την περίπτωση των Ε.Π.Ε.).  

 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του 

νομίμου εκπροσώπου ότι τα όργανα εκπροσώπησης της εταιρείας είναι αυτά που 

αναφέρονται στο υποβαλλόμενο ΦΕΚ εκπροσώπησης.  

 Πρακτικό απόφασης Δ.Σ. περί εγκρίσεως συμμετοχής στο Διαγωνισμό και 

εξουσιοδότηση σε συγκεκριμένο πρόσωπο να καταθέσει την προσφορά  

 

2Β. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε. ή 

Ε.Ε.): 

Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού σύστασης 

της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του τελευταίου σε 

ισχύ καταστατικού της εταιρίας. 

Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή 

 

2Γ. Για Αλλοδαπά νομικά πρόσωπα: 

Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και πιστοποιητικά 

με αυτά που αναφέρονται ανωτέρω υπό παραγράφους 2Α ή 2Β, τα οποία 

15PROC002761908 2015-05-08



 26 

προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα 

οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα 

προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό, και οι 

λοιπές πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 

Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν εκδίδει κάποιο αντίστοιχο 

πιστοποιητικό, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου του υποψηφίου, από την οποία προκύπτει ότι: (α) δεν εκδίδεται 

τέτοιο πιστοποιητικό, και (β) ο Υποψήφιος πληροί το σχετικό νομιμοποιητικό όρο. 

 

 

4) Συνεταιρισμοί  

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

 Κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται αντιστοίχως ανωτέρω, υπό 

στοιχ. Α, Β και Γ. Διευκρινίζεται ότι : 

 το προσκομιζόμενο απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμο έγγραφο 

αφορά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του συνεταιρισμού και  

 οι απαιτούμενες κατά τα ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται απ’ 

αυτόν. 

 

5) Ενώσεις Προμηθευτών/Κοινοπραξίες  

 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ 

1. Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για τον κάθε πάροχο υπηρεσιών, 

που συμμετέχει στην ένωση. 

Επισημαίνεται ότι η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.  

2. Δήλωση σύστασης ένωσης παρόχων υπηρεσιών, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο 

της υπογραφής των δηλούντων, στην οποία θα φαίνεται το αντικείμενο των 

εργασιών του καθενός από τους συμμετέχοντες, ή το μέρος αυτού που αντιστοιχεί 

στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, ο εκπρόσωπος της 

ένωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και το πρόσωπο που ενδεχομένως τον 

αναπληρώνει. 

 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του 

παρόχου υπηρεσιών από τον διαγωνισμό.  
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Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό, από τα απαιτούμενα ή 

που αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις , αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση του ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση από 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού οργανισμού του κράτος καταγωγής ή προέλευσης. Η υποχρέωση αφορά όλες τις 

παραπάνω κατηγορίες υποψηφίων. 

 

 

Σημειώνεται ότι: 

•  Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 

προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ. (Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στο Πρωτόκολλο της 

υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 

προσκομιζόμενα δικαιολογητικά) 

•  Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

•  Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά 

από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

 Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 

να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και 

κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση 

συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

 

3.1.2 Τεχνική Προσφορά   

 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

 

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους 

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του 

προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  
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Η τεχνική προσφορά του διαγωνιζόμενου θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το Παράρτημα Α 

(Τεχνικές Προδιαγραφές). 

 

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», και με την ένδειξη «Τεχνική 

Προσφορά» (αρχείο pdf), υποβάλλονται τα κάτωθι : 

 

1. Το προσφερόμενο βασικό μενού σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.  

Προσφορά βελτιώσεων του ανωτέρω μενού με αναλυτική, και συγκεκριμένη περιγραφή των 

προσφερόμενων ειδών. Eπιπλέον παροχές οι οποίες θα συντελούν στην βελτίωση της σίτισης των 

φοιτητών, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη για την βαθμολόγηση της προσφοράς προς τα άνω. 

Για όλα δε τα προσφερόμενα είδη θα αξιολογηθεί πόσο συχνά θα γίνεται εναλλαγή ώστε να υπάρχει 

ποικιλία και η δυνατότητα επιλογής μεταξύ ειδών της αυτής κατηγορίας 

Για όλα δε τα συνοδευτικά, θα αναφέρεται πόσο συχνά θα γίνεται εναλλαγή ώστε να υπάρχει ποικιλία, 

αν θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ ειδών της αυτής κατηγορίας (π.χ. δύο σαλάτες, δύο γλυκά 

κ.λ.π.) 

2. Μελέτη λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου: 

Οι ενδιαφερόμενοι, με βάση τους όρους λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου που αναφέρονται στην 

παρούσα διακήρυξη, θα πρέπει να συντάξουν και να υποβάλουν ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, όπου θα 

γίνεται λεπτομερής περιγραφή του τρόπου με τον οποίο σκέπτονται να λειτουργήσουν το φοιτητικό 

εστιατόριο. Στη μελέτη αυτή, εκτός των άλλων, είναι απαραίτητο να αναφέρουν: 

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

β) Κατάλογο των στελεχών και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού που άμεσα ή έμμεσα θα διαθέσει 

(και τον χρόνο απασχόλησης του προσωπικού αυτού σε ανθρωποώρες πλήρη ή μερική απασχόληση 

κ.λ.π.). Τυχόν επαγγελματικούς τίτλους και τίτλους σπουδών του ίδιου ή και των διευθυντικών 

στελεχών της επιχείρησης του ή εκείνων που έχουν αναλάβει την ευθύνη εκτέλεσης της σύμβασης 

γ) Κατάλογο τυχόν επιπλέον τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης, που θα χρησιμοποιηθεί για την 

εκτέλεση της σύμβασης.**  

δ) Τα μέτρα που θα εφαρμόζονται για την ασφάλεια των εργαζομένων, των φοιτητών και των 

εγκαταστάσεων. 

ε) Τη διαδικασία που θα εφαρμόζεται και η οποία θα εξασφαλίζει:  

ι) ότι οι προμήθειες θα καλύπτουν πάντοτε τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας και  

ιι) ότι η διενέργεια της σίτισης θα γίνεται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των 

τροφίμων. 
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3.  Κατάλογος αντισταθμιστικών οφειλών (π.χ πρόσθετες παροχές προς τους φοιτητές ή τους 

εργαζομένους στο Πανεπιστήμιο).   

4. Πίνακας συμβάσεων υπηρεσιών μαζικής σίτισης (τουλάχιστον 500 ατόμων ανά σύμβαση), που 

εκτέλεσε ή εκτελεί (σε περίπτωση που η σχετική σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ/εξέλιξη) ο υποψήφιος 

ανάδοχος όλα τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης του, συνοδευόμενο από πιστοποιητικά καλής 

εκτέλεσης και λοιπά στοιχεία (πχ συμβάσεις, πιστοποιητικά ISO-HACCP, κλπ.), από τα οποία να 

προκύπτουν με σαφήνεια οι αποδέκτες, η διάρκεια παροχής, ο αριθμός των σιτισθέντων, τα μέτρα που 

εφαρμόζονταν για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της ποιότητας και της υγιεινής της σίτισης 

(πιστοποίηση κατά ISO-HACCP), καθώς και η επιτυχής εκπλήρωση και περάτωση όλων των συμβατικών 

υποχρεώσεων του προσφέροντα. Οι υποβαλλόμενοι πίνακες πρέπει, επί ποινής ακυρότητας, να 

ακολουθούν το ακόλουθο υπόδειγμα:  
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Πίνακας συμβάσεων υπηρεσιών μαζικής σίτισης 

Α/Α ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

/ΠΕΛΑΤΗΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΙΤΙΣΘΕΝΤΩΝ 

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ 

ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΝ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ 

ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 

(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ 

ISO-HACCP) 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ – 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ * 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

       

       

* Σε περίπτωση που η σχετική σύμβαση βρίσκεται σε ισχύ/εξέλιξη και δεν έχει περατωθεί θα πρέπει οι υποψήφιοι να προσκομίσουν βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης η οποία δεν μπορεί να αφορά χρόνο μικρότερο του εννεαμήνου. 
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5. Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των γενικών και ειδικών όρων της διακήρυξης και ότι 

επισκέφθηκαν το χώρο και έλαβαν γνώση του υπάρχοντος εξοπλισμού και των τοπικών συνθηκών. 

6. Υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνεται ο υπεύθυνος του έργου, καθώς και οι ώρες παρουσίας του 

στο χώρο του εστιατορίου. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι η παρασκευή των γευμάτων θα γίνεται στο χώρο του 

εστιατορίου, απαγορευμένης ρητά της παρασκευής των φαγητών εκτός του παραπάνω χώρου και της 

εν συνεχεία μεταφοράς τους στο εστιατόριο. 

Βάσει του άρθρου 3§3 του Νόμου 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/26-03-2014), οι ανωτέρω υπεύθυνες 

δηλώσεις (καθώς και όπου αλλού στην παρούσα διακήρυξη αναφέρεται υπεύθυνη δήλωση) φέρει 

ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια 

διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

 

O φάκελος της τεχνικής προσφοράς -με ποινή απόρριψης της προσφοράς- δεν πρέπει να περιέχει 

κανένα οικονομικό στοιχείο.  

 

Προσφορά που δεν καλύπτει συνολικά τη σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν 

εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα 

αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή. 

Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που υπογράφονται 

ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο, δεν απαιτείται να φέρουν σχετική θεώρηση 

γνησίου υπογραφής. 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 

συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 

να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και 

κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορεί.  

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), θα πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από 
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υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα 

αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του 

κατασκευαστικού οίκου. 

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 

σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 

χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα και τις εμπιστευτικές 

πτυχές των προσφορών. 

 

**Σημείωση: Στο παράρτημα Α της παρούσας δίδεται κατάλογος με τον υπάρχον εξοπλισμό του 

εστιατορίου. 

 

3.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «OIKONOMIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 

του προσφέροντα. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά». 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 

μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 

του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

Δεδομένου ότι η αξία του σιτηρεσίου είναι καθορισμένη και αναπροσαρμόζεται με Υπουργική Απόφαση, 

ο συμμετέχων πρέπει να δηλώνει στην οικονομική προσφορά του ότι αποδέχεται την καθορισμένη 

αυτή τιμή και την όποια αναπροσαρμογή αυτής με όμοια Υπουργική Απόφαση. Η τιμή αυτή ανέρχεται 

σήμερα σε ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (1,80) πλέον Φ.Π.Α. και περιλαμβάνει την τιμή του 

προσφερόμενου μενού σε δικαιούμενους δωρεάν σίτιση φοιτητές. 
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3.3 ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους Υποψήφιους Ανάδοχους επί εκατόν ογδόντα (180) ημέρες 

από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κληθούν να παρατείνουν την 

ισχύ των προσφορών τους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Π.Δ. 118/07 και αποδεχθούν 

την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό 

διάστημα. 

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από το 

Πανεπιστήμιο, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο 

από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν το Πανεπιστήμιο 

κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στην 

τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές 

τους. 

 

3.4 ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες 

(άρθρο 14 του Π.Δ. 118/07 Κ.Π.Δ.). 

Επίσης δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή προσφορές για μέρος των υπηρεσιών, που 

αποτελούν αντικείμενο της παρούσης.  

 

3.5 ΤΙΜΕΣ 

Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ σύμφωνα με το Παράρτημα Β «Υπόδειγμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής ή όρο για σταθερότητα ισοτιμίας, μεταξύ ξένου 

νομίσματος και ΕΥΡΩ, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

4.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
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καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015 και ώρα 

10:30 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 

διαδικασιών.  

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των 

οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο 

σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 

κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 

Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων 

«Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, 

θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν 

προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 

Μετά την 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 για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά 

περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή 

και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και 

αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση 

πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 

• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

προσφορών 

• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφοράς τους. 

        • Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα 

αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για 

παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς 

παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 

 

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής προκύψουν 

απορρίψεις προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η Επιτροπή Αξιολόγησης τεκμηριώνει την απόρριψη 

εντός πρακτικού.  
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 Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής, 

αποκλείονται από την περαιτέρω αξιολόγηση . 

 

Ακολούθως, εξετάζεται και αξιολογείται η τεχνική προσφορά του κάθε υποψηφίου σύμφωνα με τα όσα 

αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών καταγράφεται σε 

πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης. 

 

 Προσφορές που απορρίπτονται κατά το στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης δεν συμμετέχουν στη 

φάση της οικονομικής αξιολόγησης. 

 

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών και της τεχνικής αξιολόγησης η Επιτροπή 

Αξιολόγησης θα διαβιβάσει το Πρακτικό στο Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. ή στο κατά το νόμο 

αρμόδιο όργανο, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης της διαδικασίας ελέγχου 

δικαιολογητικών και τεχνικής αξιολόγησης. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κοινοποιεί τα 

αποτελέσματα της απόφασής του στους προσφέροντες καθώς και την ημερομηνία αποσφράγισης των 

οικονομικών προσφορών. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης ελέγχει το περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης κατατάσσει σε συγκριτικό πίνακα τις προσφορές και διαβιβάζει στο Δ.Σ. του 

Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. ή στο κατά το νόμο αρμόδιο όργανο το πρακτικό για την έκδοση της 

σχετικής απόφασης. Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κοινοποιεί τα αποτελέσματα της απόφασης 

στους προσφέροντες, οι οποίοι δεν έχουν αποκλειστεί στο παρόν στάδιο.  

Στη συνέχεια, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προσκαλεί τον προμηθευτή ο οποίος προσφέρει την 

πλέον συμφέρουσα από τεχνικοοικονομική άποψη προσφορά, να προσκομίσει τα «Δικαιολογητικά 

Κατακύρωσης», όπως αυτά αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αποσφράγιση του φακέλου των «Δικαιολογητικών 

κατακύρωσης» σε τόπο, ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί εγγράφως μέσα από το σύστημα.  

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου «Δικαιολογητικών κατακύρωσης» η Επιτροπή Αξιολόγησης θα 

διαβιβάσει στο Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. ή στο κατά το νόμο αρμόδιο όργανο το πρακτικό 

της, για την έκδοση της σχετικής απόφασης έγκρισης.  

 

4.2 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς θα αξιολογηθούν μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί 

αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.  
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 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι εκμετάλλευσης του Φοιτητικού Εστιατορίου θα αξιολογηθούν με βάση 

τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα αξιολόγησης: 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

(σi) 

BAΘMOΛOΓΙA 

(βi) 

ΟΜΑΔΑ Α (Εγγύησης Εκτέλεσης του 

Έργου) 

  

1. Εκτίμηση για την ποιότητα παροχής 

υπηρεσιών κατά την εκτέλεση της σύμβασης  30% 100-110 

Σύνολο ομάδας Α 30%  

   

ΟΜΑΔΑ Β (Τεχνικών 

Προδιαγραφών, Ποιότητας, Κάλυψης 

και Προσφοράς) 

  

1. Η μελέτη λειτουργίας του φοιτητικού 

εστιατορίου 
10% 100-110 

2. Αποδοχή των προδιαγραφών ποιότητας 

των πρώτων υλών και των προσφερόμενων 

ειδών – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

10% 100-110 

3. Πίνακες μηνιαίου προσφερόμενου μενού 

σε εβδομαδιαία βάση, σύμφωνα με τον 

ενδεικτικό πίνακα προσφερόμενων 

γευμάτων-δείπνων, καθώς και Πίνακας 

πρωινού - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ (ποικιλία, κάλυψη 

διατροφικών αναγκών κτλ). 

40% 100-110 

4. Κατάλογος πρόσθετων 

παροχών/αντισταθμιστικών οφελών. 
10% 100-110 

Σύνολο ομάδας Β 70%  

   

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β 100% 100-110 
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2. Σε κάθε περίπτωση, αξιολογούνται και βαθμολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά 

αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους βασικούς όρους και τις προδιαγραφές που ορίζονται στη 

διακήρυξη.  

3. Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου αξιολόγησης αποτελεσμάτων, 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως 

επουσιώδεις.  

4. Όλα τα επί μέρους στοιχεία βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η βαθμολογία 

αυτή αυξάνεται μέχρι 110 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές.  

Επιπροσθέτως των ανωτέρω, όσες προσφορές συγκεντρώσουν βαθμολογία μικρότερη των 100 

βαθμών, για οποιοδήποτε βαθμολογούμενο στοιχείο αποκλείονται της περαιτέρω αξιολόγησης, ως 

τεχνικά και λειτουργικά απαράδεκτες. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία, του κάθε στοιχείου, είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή 

βαρύτητας του στοιχείου επί την βαθμολογία του, και η συνολική βαθμολογία της κάθε προσφοράς 

είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών, όλων των στοιχείων. 

 

B=Σ(βi*σi), δηλαδή το άθροισμα της βαθμολογίας των επιμέρους κριτηρίων αξιολόγησης (βi) επί τους 

συντελεστές βαρύτητας (σi). Τα βi και τα σi δίνονται στον παραπάνω πίνακα.  

 

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί 

τεχνικά αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους βασικούς όρους της διακήρυξης.  

Η τελική βαθμολογία, με βάση τα παραπάνω, κυμαίνεται από 100 έως 110 βαθμούς.  

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της 

προσφοράς προς την Βαθμολογία της. 

                 

                                           Τιμή Προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α. 

           Λ =  

                                  Συνολική Σταθμισμένη Βαθμολογία (B=Σ(βi*σi))  

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί 

αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους όρους της διακήρυξης. Δεδομένου ότι η αξία του 

σιτηρεσίου είναι καθορισμένη και αναπροσαρμόζεται με Υπουργική Απόφαση (και ανέρχεται σήμερα 
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στο ποσό των 1,80 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.), στον παραπάνω τύπο υπολογισμού του λόγου (Λ) ο 

αριθμητής (Τιμή Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ) είναι σταθερός και ίσος με 1,80 ευρώ. Συνεπώς ο 

παρονομαστής, ήτοι η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία του υποψήφιου είναι αυτή που θα καθορίσει 

την συμφερότερη προσφορά. 

Για την αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη τα παρακάτω στοιχεία: 

ΟΜΑΔΑ Α 

1. Η επιτυχής υλοποίηση των προηγούμενων συμβατικών υποχρεώσεων και η ποιότητα των 

προσφερομένων υπηρεσιών, που προκύπτουν:  

Από τα πιστοποιητικά καλής εκτέλεσης κατά την προηγούμενη συνεργασία με φορείς του ιδιωτικού και 

δημοσίου τομέα ( κυρίως του δημοσίου και ιδιαιτέρως με εκπαιδευτικά ιδρύματα ΑΕΙ, ΤΕΙ, κτλ) σε 

υπηρεσίες μαζικής σίτισης και από τα λοιπά σχετικά στοιχεία όπως αυτά παρατίθενται μαζί με τον 

Πίνακα συμβάσεων υπηρεσιών μαζικής σίτισης που ζητείται στην Τεχνική Προσφορά, αποτελούν 

εγγύηση για την αποτελεσματική και ποιοτική εκτέλεση των όρων και στόχων της σύμβασης. 

 

ΟΜΑΔΑ  Β 

 

1. Μελέτη λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου:  

Η πληρότητα της μελέτης λειτουργίας, ο αριθμός του στελεχιακού και εργατοϋπαλληλικού προσωπικού 

(εργατοώρες κ.λπ.), ο τυχόν επιπλέον τεχνικός εξοπλισμός της επιχείρησης που θα χρησιμοποιηθεί για 

την εκτέλεση της σύμβασης, τα μέτρα που θα εφαρμόζονται για την ασφάλεια των εργαζομένων, των 

φοιτητών και των εγκαταστάσεων, καθώς και η διαδικασία που θα ακολουθείται ώστε οι προμήθειες να 

καλύπτουν πάντοτε τις απαιτούμενες προδιαγραφές και ιδίως να διασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής 

των παρεχομένων φαγητών. 

2. Αποδοχή των προδιαγραφών ποιότητας των πρώτων υλών και προσφερόμενων ειδών. Η πλήρης 

αποδοχή των προδιαγραφών πρώτων υλών και προσφερόμενων ειδών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) θα 

βαθμολογηθεί με 110 βαθμούς.  

3. Πίνακες μηνιαίου προσφερόμενου μενού σε εβδομαδιαία βάση, καθώς και Πίνακας πρωινού, 

σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσας: 

Για όλα δε τα προσφερόμενα είδη θα αξιολογηθεί η ποικιλία, η ποσότητα και η δυνατότητα επιλογής 

μεταξύ ειδών της αυτής κατηγορίας.  

Στην διαμόρφωση της βαθμολογίας των συμμετεχόντων για το προσφερόμενο μενού δίδονται οι 

επιμέρους συντελεστές βαρύτητας: 

 70% ποικιλία, ποσότητα, και δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών κυρίως πιάτων 
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  20% ποικιλία, ποσότητα, και δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών συνοδευτικών 

 10% ποικιλία, ποσότητα, και δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών ειδών στο πρωινό 

Προσφορά που δεν περιλαμβάνει ειδικό μενού αποκλείεται της περαιτέρω αξιολόγησης, ως τεχνικά και 

λειτουργικά απαράδεκτη. 

 

4.  Πρόσθετες παροχές/αντισταθμιστικές οφειλές προς το Πανεπιστήμιο ή/και τους φοιτητές (π.χ. 

προσφορά δωρεάν δεξιώσεων, ενέργειες αναβάθμισης των χώρων του εστιατορίου για διαμόρφωση 

καλύτερων συνθηκών στους χώρους εστίασης, δωρεά προς το Παν/μιο: π.χ δωρεά προς τη βιβλιοθήκη, 

κτλ). Ως πρόσθετες παροχές νοούνται μόνον οι έχουσες σχέση και συνάφεια με το αντικείμενο της 

παρούσας διακήρυξης. 

 

4.3 ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Κάθε έλλειψη δικαιολογητικού που θα διαπιστωθεί μετά τον έλεγχο των προσφορών, θα συνεπάγεται 

την απόρριψη της προσφοράς. 

Προσφορές που δεν πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της επιτροπής του διαγωνισμού, αποκλίσεις από τους 

ουσιώδες όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 

4.4 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά για τους λόγους και με την διαδικασία που 

προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 και το άρθρο 4 του  Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /A’)  

«Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, 

Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ¨» όπως τροποποιήθηκε 

με το αρθ. 63 Ν. 4055/12 ( Α 51), μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε 

μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους 

πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών 

(3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία 

ή βάσει του Ν. 3943/2011 ( ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού 

παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 

μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 

Αναθέτουσας Αρχής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που 

του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου. pdf 

και σε φάκελο με  σήμανση  «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά 

περίπτωση και αναφέρονται στη συνέχεια. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα  

εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 

ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά 

από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

  

5.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής είναι: 

• φυσικά πρόσωπα 

• ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε. 

• διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

• Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος για Α.Ε. 

• Σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

 

Επισημαίνεται ότι τα ξενόγλωσσα έγγραφα υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο και 

επισυνάπτεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα πρέπει 

να φέρουν και την επισημείωση Apostille, των διατάξεων του αρθ. 3 επ. της σύμβασης της Χάγης για 

την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων (05.10.1961) και 

κυρώθηκε με το ν. 1497/19p84 (ΦΕΚ Α’ 188). 

 

α) Έλληνες πολίτες 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣ

Η 
ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του 

τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 

έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

ΝΑΙ 
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Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 

Ένορκη Βεβαίωση του υποψηφίου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα 

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

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 

του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο από τα 

αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με 

την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη 

διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα της 

υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας 

και της δόλιας χρεοκοπίας. 

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν 

τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

ΝΑΙ 

  

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά 

περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι 

ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

ΝΑΙ 

  

4. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το 

οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε 

αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα 

διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι 

εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι 

της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για 

όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, 

απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, 

από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ. 

ΝΑΙ 
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Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Ανάδοχου εντός του 

«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

β) Αλλοδαποί 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή 

ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής, της χώρας 

εγκατάστασης τους, έκδοσης του 

τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι 

δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 

1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για κάποιο 

από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, 

σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα 

της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας 

και της δόλιας χρεωκοπίας. 

ΝΑΙ 

  

2. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασης τους έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε 

πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

ΝΑΙ 

  

3. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά 

περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, 

είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 

ΝΑΙ 
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φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην 

αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω 

περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την 

ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το 

σχετικό πιστοποιητικό. 

 

  

4. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας   

εγκατάστασης τους, από το οποίο να προκύπτει 

ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου 

Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές 

οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν 

εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης. 

ΝΑΙ 

  

 

Σε περίπτωση που στη χώρα του υποψηφίου Αναδόχου ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή 

αποκλεισμού να αναπληρωθούν με Ένορκη Βεβαίωση. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ένορκη 

Βεβαίωση δύναται αυτή να αντικατασταθεί με Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου Αναδόχου ενώπιον 

δικαστικής ή διοικητικής Αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκαταστημένος ο 

υποψήφιος Ανάδοχος. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του 

υποψηφίου Αναδόχου εντός του «Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

γ) Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά των 

περιπτώσεων (α) Έλληνες Πολίτες και (β) 

Αλλοδαποί αντίστοιχα. 

ΝΑΙ   

2. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση 

του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 

ΝΑΙ   
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ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 

καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά 

πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή 

υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για 

αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

 

 Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες 

(Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω 

πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήματα της παραγράφου της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007 ή για κάποιο από τα 

αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, 

της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

 

 Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της 

περίπτωσης (2), εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία 

της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι 

εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

7α.1.ια' και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική 

εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της 

ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 

 

Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το 

πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας 

της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης. 
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δ) Συνεταιρισμοί 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

. Απόσπασμα ποινικού μητρώου 

έκδοσης του τελευταίου τριμήνου 

πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο 

ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας 

διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασης από το οποίο να 

προκύπτει ότι ο πρόεδρος του 

Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει 

καταδικασθεί με αμετάκλητη 

δικαστική απόφαση, της παρ. 1 του 

άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, για 

κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, εφόσον αυτό 

ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο 

από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, 

της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 

δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεωκοπίας. 

 

ΝΑΙ   

2. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 

(2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του 

άρθρου 6 του Π.Δ. 118/07, εφόσον 

πρόκειται για ημεδαπούς 

συνεταιρισμούς και της περίπτωσης 

(2) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 

του Π.Δ. 118/07, εφόσον πρόκειται 

για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, 

αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) 

του εδ. γ της παρ. 2 του άρθρου 6 

ΝΑΙ   
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του Π.Δ. 118/07. 

3. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο 

Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
ΝΑΙ   

 

ε)Ενώσεις Προμηθευτών/Κοινοπραξίες 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. Για κάθε μέλος της Ένωσης/Κοινοπραξίας 

πρέπει να κατατεθούν όλα τα 

Δικαιολογητικά, ανάλογα με την περίπτωση 

(ημεδαπό/αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, 

ημεδαπό/αλλοδαπό, νομικό πρόσωπο, 

συνεταιρισμός). 

ΝΑΙ   

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 

(θεωρημένη για το γνήσιο των υπογραφών 

των μελών) στην οποία θα αναφέρεται ότι 

θα προχωρήσει στη σύσταση, με 

συμβολαιογραφικό έγγραφο,νομικού 

προσώπου με τη μορφή κοινοπραξίας του 

άρθρου 2 του Π.Δ.186/1992 στο μέτρο 

που η υιοθέτηση της νομικής αυτής 

μορφής είναι αναγκαία για την ορθή 

εκτέλεση της σύμβασης. 

ΝΑΙ   

 

Σε περίπτωση που ορισμένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο 

σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισμού να αναπληρωθούν με 

Ένορκη Βεβαίωση του υποψηφίου Αναδόχου ενώπιον συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη στην οποία θα 

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

Βεβαίωση θα υποβληθεί υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά του υποψήφιου Ανάδοχου εντός του 

«Φακέλου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης». 

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Προκειμένου να διαπιστωθεί η φερεγγυότητα, η ικανότητα, η επαγγελματική αξιοπιστία, η 

χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάσταση του υποψήφιου Ανάδοχου, θα πρέπει μέσα 

στο Φάκελο «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» να προσκομίζονται τα πιο κάτω στοιχεία του άρθρου 8. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1. (i) Βεβαιώσεις τραπεζών για την 

πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης ή 

(ii) αντίγραφο ή απόσπασμα του 

ισολογισμού της επιχείρησης ή (iii) 

υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού 

ύψους του κύκλου εργασιών της 

επιχείρησης, καθώς και του κύκλου 

εργασιών της που αφορά ειδικότερα τις 

υπηρεσίες μαζικής εστίασης, κατά τις τρεις 

προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού 

οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση 

λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική 

δραστηριότητα σχετικά με τις ζητούμενες 

υπηρεσίες, κατά χρονικό διάστημα που δεν 

επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών 

ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς, 

εφόσον υπάρχουν, ή τα σχετικά επίσημα 

στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα 

αυτό. 

ΝΑΙ   

 

 

5.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που 

δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω 

των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά 

τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 

ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που 

αποσφραγίσθηκε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει σε ένα και μόνο υποψήφιο Ανάδοχο για το σύνολο των 

ζητουμένων υπηρεσιών. 

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να κατακυρωθεί ο διαγωνισμός δεν προσκομίσει 

ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 6 

και του άρθρου 8α του Π.Δ.118/07, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη, η 

κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει την αμέσως επόμενη συμφερότερη προσφορά. 

Σε περίπτωση που και αυτός δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα 

οποία απαιτούνται κατά τα ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη 

συμφερότερη προσφορά και ούτω καθ' εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν προσκομίζει, 

σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 

του άρθρου 6 και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π.Δ. 118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων 

δεν προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από 

τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ.118/07 και τα ζητούμενά από την 

παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 8 του ΠΔ 118/07, καταπίπτει υπέρ του 

Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του συμμετέχοντος. Επίσης καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση 

συμμετοχής του συμμετέχοντος εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν 

πληρούνται τα στη διακήρυξη καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών 

προϋποθέσεων του άρθρου 8α του Π.Δ.118/07. 

Η Επιτροπή για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη γνωμοδότηση 

της, μπορεί να προτείνει, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π.Δ.118/07: 

 Κατακύρωση των υπηρεσιών για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό 

στα εκατό. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζομένου από την 

διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των 

όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της 

Υπηρεσίας. 

 Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του υπό στοιχείο II 

της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 20 του Π.Δ.118/07. 

 Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού συμβαίνει όταν συντρέχουν άλλοι 

λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση. 

Η διαπίστωση για την συμφωνία ή ασυμφωνία με τους απαράβατους όρους που ορίζονται ως τέτοιοι 

από την διακήρυξη και με τις τεχνικές προδιαγραφές της κατά το άρθρο 3 παρ. 6 του ΠΔ 118/07 καθώς 
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και η βαθμολόγηση των προσφορών γίνεται με απόφαση της Επιτροπής, μετά από αιτιολογημένη 

γνώμη της Επιτροπής για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης-ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη 

σύμβαση, κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στη παρούσα διακήρυξη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

προσέλθει μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για την 

υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του προμηθευτή με 

την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύ-

ρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. 

Η σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί με την σύμφωνη γνώμη του Ειδικού Ταμείου του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Αναδόχου. 

Πριν τη σύναψή της, η σύμβαση θα υποβληθεί στο αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

προκειμένου να διενεργηθεί επ’ αυτής έλεγχος νομιμότητας. Ο προσυμβατικός αυτός έλεγχος είναι 

υποχρεωτικός σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 12, παρ. 27 του Ν. 3310/2005, δεδομένου ότι το 

ύψος της υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Κάθε προσφορά, συμπεριλαμβανομένης και αυτής των Μ.Μ.Ε. ή των ενώσεών τους κ.λ.π, συνοδεύεται 

υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, μη 

συμπεριλαμβανομένου  του Φ.Π.Α.  (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α΄  σε συνδ. με άρθρο 201 παρ. 5 

Ν.4281/2014) 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά την λήξη του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς που ζητάει η Διακήρυξη.  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 

εγγυητική επιστολή ποσού 5% της αξίας της σύμβασης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (άρθρο 

157 παρ. 1 περ. β΄  σε συνδ. με άρθρο 201 παρ. 5 Ν. 4281/2014).  

Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης, πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσής 

τους το οφειλόμενο ποσό, υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό, λόγω επιβολής προστίμου. Οι υπέρ τρίτων 

κρατήσεις, πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό 

τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.. 

Παράβαση οιουδήποτε όρου της σύμβασης, συνεπάγεται κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής «καλής 

εκτέλεσης», υπέρ του Πανεπιστημίου.     

15PROC002761908 2015-05-08



 50 

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 25 του Κ.Π.Δ. (Π.Δ.118/07). 

Επισημαίνεται ότι οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι 

συμπληρωμένες σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα του Παραρτήματος Δ. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόμιμα 

στα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 'Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα, το δικαίωμα αυτό.  

Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται 

από επίσημη μετάφραση.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9: ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε δεδουλευμένου μήνα, μετά την 

βεβαίωση της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας σχετικά με τον αριθμό των δικαιούμενων σίτισης, όπως 

προκύπτει από την ονομαστική κατάσταση του τμήματος σε περίπτωση δε μεταβολής αυτού, μετά από 

έκδοση σχετικής απόφασης του Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. ή από το κατά το νόμο αρμόδιο 

όργανο του Πανεπιστημίου, καθώς και μετά την βεβαίωση της Επιτροπής Φοιτητικού Εστιατορίου για 

την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, με χρηματικό ένταλμα, το οποίο εκδίδεται στο όνομά του, 

βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, κ.λ.π.). Τα δικαιολογητικά είσπραξης που πρέπει να 

προσκομίσει, είναι τα εξής: 

 

α. Εξοφλητική Απόδειξη 

β. ασφαλιστική ενημερότητα 

γ. δελτίο φορολογικής ενημερότητας 

δ. συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη αυτοπροσώπου εμφανίσεως του δικαιούχου 

ε. Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ Α.Ε, Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Α.Ε, από το οποίο να προκύπτει ποια είναι τα εκπροσωπούντα την Εταιρεία και 

δεσμεύοντα αυτήν με την υπογραφή τους πρόσωπα. 

στ. Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ προσωπικών εταιρειών 

 (Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες και Ε. Π. Ε.) 

1. Το τελευταίο καταστατικό και 

2.  Βεβαίωση του αρμοδίου τμήματος του Πρωτοδικείου ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα 

πρόσωπα που εκπροσωπούν την Εταιρία.  

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2198/22-3-94, άρθρο 24, θα παρακρατηθεί φόρος 

εισοδήματος 4% στην καθαρή αξία συναλλαγής του τιμολογίου καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. 

 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Ειδικό Ταμείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

Απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω αξιολόγηση των προσφορών αποτελεί η εκπλήρωση των 

παρακάτω βασικών όρων εκ μέρους των υποψηφίων αναδόχων. 

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τους νόμιμους φόρους, τέλη ( Δημοσίου η Δήμων ) 

δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου η 

οποιουδήποτε τρίτου. Επίσης υποχρεούται να πληρώνει, για τα έξοδα λειτουργίας το Εστιατορίου  ΔΕΗ, 

ΕΥΔΑΠ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ σύμφωνα με τους αντίστοιχους λογαριασμούς, καθώς και τις 

εκκενώσεις βόθρων αυτού. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση με δικές του δαπάνες να επισκευάζει όλες τις εγκαταστάσεις 

(ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, αποχετεύσεις, πυρασφάλειας, ανίχνευσης φυσικού αερίου, κλπ), τα 

μηχανήματα, τα έπιπλα και λοιπά είδη που βρίσκονται στον χώρο λειτουργίας του. 

Γενικά υποχρεούται στην συντήρηση και διατήρηση σε καλή λειτουργική κατάσταση όλων των 

εγκαταστάσεων του Εστιατορίου, του Μαγειρείου και του εξοπλισμού αυτών και των δικτύων της 

ηλεκτρικής, υδραυλικής και θερμαντικής εγκατάστασής τους, των εξαρτημάτων τους, των 

εγκαταστάσεων εξαερισμού, καθώς και την άμεση επισκευή με δαπάνη του των παρουσιαζομένων από 

συνήθη χρήση φθορών ώστε η λειτουργία του Εστιατορίου και του Μαγειρείου να είναι συνεχής και 

εύρυθμη. Eπίσης υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση των καταστρεφόμενων ειδών, καθώς  και 

των κρινόμενων ακαταλλήλων από αρμόδια, για τον έλεγχο του Εστιατορίου όργανα. 

 

2. Απαγορεύεται ρητά κάθε υπομίσθωση  των εστιατορίων ολική η μερική, η παραχώρησή τους με 

οποιοδήποτε τρόπο η εκχώρηση σε τρίτο μέρος η το σύνολο των δικαιωμάτων του αναδόχου από την 

συνομολογηθείσα σύμβαση και χωρίς αντάλλαγμα.  

 

3. Το Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. έχει το δικαίωμα της μονομερούς λύσης της σύμβασης, αν 

δεν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της σύμβασης, μετά από προειδοποίηση που θα κοινοποιηθεί 

με απόδειξη στον ανάδοχο δύο (2) μήνες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία ορισμού της 

μονομερούς λήξης της σύμβασης. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να αξιώσει καμιά αποζημίωση. Εάν λυθεί 

μονομερώς η σύμβαση από μέρους του Δ.Σ του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. κάθε δικαίωμα που έχει 

παραχωρηθεί από τον ανάδοχο υπέρ τρίτου θεωρείται, ότι δεν υπάρχει ως προς το Δ.Σ. του Ειδικού 

Ταμείου του Ιδρύματος. 

 

4. Το συσσίτιο παρέχεται στο Εστιατόριο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου όλες τις ημέρες της 

εβδομάδος συνέχεια από 1ης Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους μέχρι 30 Ιουνίου του επόμενου 

και το αργότερο μέχρι τέλους εξεταστικής περιόδου, θα διακόπτεται μόνο κατά τις ημέρες των 

διακοπών των Χριστουγέννων (15 ημέρες) από 23-12 μέχρι 6 Ιανουαρίου και Πάσχα (15 ημέρες) 

Κυριακή Βαίων έως Κυριακή του Θωμά), καθώς και τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο , 

15PROC002761908 2015-05-08



 52 

σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Οι ώρες λειτουργίας στο Εστιατόριο θα είναι από τις 12μ. ως 

4μμ. και από 7μμ. έως 9μμ. Το πρωινό θα προσφέρεται κατά τις ώρες 7π.μ.-9π.μ. Οι ώρες αυτές 

δύναται μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ειδικού Ταμείου Πανεπιστημίου να 

τροποποιούνται αν κατά την εφαρμογή διαπιστωθεί ότι δεν εξυπηρετούνται οι φοιτητές. Τα γεύματα θα 

παρασκευάζονται και θα παρέχονται στους σιτιζόμενους δύο (2) φορές τη μέρα στις ώρες λειτουργίας 

του εστιατορίου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους να παρέχει δωρεάν σίτιση 

επιχορηγούμενη από το κράτος, στους δικαιούμενους δωρεάν σίτισης φοιτητών σύμφωνα με την κοινή 

υπουργική απόφαση Οικονομικών-Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 

Αριθμ.Φ5/68535/Β3(ΦΕΚ 1965/18-6-2012) και εν γένει από τις κείμενες διατάξεις σε περίπτωση 

νομοθετικής μεταβολής. 

 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων, ανελλιπώς αναλυτικό εβδομαδιαίο 

πρόγραμμα σίτισης το οποίο δεν θα τροποποιεί χωρίς την έγκριση της Επιτροπής σίτισης. Τα γεύματα 

θα  παρέχονται δύο φορές την ημέρα και θα είναι διαφορετικό το μεσημεριανό φαγητό από το βραδινό. 

Επίσης υποχρεούται σε κάθε γεύμα να παρασκευάζει δύο ειδών φαγητά με δικαίωμα επιλογής του ενός 

εκ των δύο από τους σιτιζομένους και να επαναλαμβάνει διαδοχικά το πρόγραμμα εδεσματολογίου της 

ημερήσιας σίτισης των τεσσάρων, εβδομάδων, που υπέβαλε μαζί με την προσφορά του. Τυχόν αλλαγές 

στο σιτηρέσιο του αναδόχου λόγω έλλειψης  ενός προϊόντος στην αγορά μπορούν να γίνουν μετά  από 

έγκριση της επιτροπής σίτισης με την προϋπόθεση ότι το νέο γεύμα θα είναι εξ' ίσου ικανοποιητικό με 

το σιτηρέσιο του προγράμματος. Το ημερήσιο σιτηρέσιο θα πρέπει να πληροί όλους τους όρους της 

ορθής διατροφής. 

6. Η ημερήσια σίτιση των φοιτητών θα γίνεται στην ενιαία τιμή των Ευρώ ( και για τα δύο γεύματα, 

μεσημέρι-βράδυ) με την επίδειξη της ειδικής ταυτότητας με την οποία θα εφοδιάζεται ο δικαιούμενος 

δωρεάν σίτισης φοιτητής από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Γ.Π.Α. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

προσφέρει ημερήσια σίτιση και σε άλλους μη δικαιούμενους δωρεάν σίτισης φοιτητές καθώς και σε 

προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Γ.Π.Α. οι οποίοι δεν έχουν κάρτα σίτισης στην τιμή 

των 1,80 ευρώ  σιτηρέσιο πλέον Φ.Π.Α. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει ημερήσια σίτιση 

και στο διδακτικό, διοικητικό κλπ προσωπικό του Πανεπιστημίου, οι οποίοι δεν δικαιούνται δωρεάν 

σίτιση και δεν διαθέτουν κάρτα σίτισης στο ποσό των 3,50 ευρώ σιτηρέσιο (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) την ημέρα. Το τελευταίο σημαίνει πως με τα πληρωτέα αυτά αντίτιμα όλοι οι μη δικαιούμενοι 

δωρεάν σίτισης θα μπορούν σιτίζονται και μεσημεριανό αλλά και βραδινό. Οι μη δικαιούμενοι δωρεάν 

σίτισης φοιτητές, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές  καθώς και το διδακτικό, διοικητικό κλπ. 

προσωπικό του Πανεπιστημίου που θα σιτίζονται στο εστιατόριο, εκτιμάται ότι αριθμητικά δεν θα 

υπερβαίνουν το 10% του συνόλου των δικαιούχων φοιτητών. Ο ακριβής αριθμός της εν λόγω 

κατηγορίας προσώπων, οι οποίοι θα επιδιώξουν,  καθημερινώς την σίτισή τους στο εστιατόριο, δεν 

είναι δυνατόν να καθορισθεί εκ των προτέρων, ούτε, άλλωστε, η εκ των πραγμάτων αντικειμενική 
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αδυναμία ακριβούς εκ των προτέρων καθορισμού αυτών. Με την παροχή αυτή, ο ανάδοχος μπορεί να 

αξιοποιήσει την σχετική δυνατότητα ευρισκόμενος σε καθημερινή ετοιμότητα για την παροχή όσο το 

δυνατόν περισσότερων γευμάτων καθώς και βελτιωμένων ποιοτικά και ποσοτικά προς όφελος των 

σιτιζομένων. 

7. Στον ανάδοχο του διαγωνισμού παρέχεται, χωρίς μίσθωμα η χρήση του Εστιατορίου του 

Πανεπιστημίου με όλες τις ηλεκτρικές, υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις και τα εξοπλιστικά 

μέσα αυτού. 

 

8. Το Εστιατόριο που προορίζεται, για την σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου για δύο (2) χρόνια, 

διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό σε έπιπλα, σκεύη κλπ. για την λειτουργία του, θα παραχωρηθεί 

στον ανάδοχο με ιδιαίτερο πρωτόκολλο παραλαβής και παραδόσεως την ημέρα της υπογραφής του 

συμφωνητικού και το οποίο θα επισυναφθεί σ' αυτό.  

 

9. 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 του Οδηγού Υγιεινής Νο1 του ΕΦΕΤ  για τις 

επιχειρήσεις μαζικής εστίασης διενεργείται από αρμόδια Επιτροπή, που ορίζεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Ειδικού Ταμείου του Γεωπονικού 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 στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Ταμείου του Γεωπονικού 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. Για τον 

σκοπό αυτό υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο, για όλες τις ώρες λειτουργίας του εστιατορίου. 

 

10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει στους χώρους του εστιατορίου σύστημα Αυτοελέγχου 

(Σύστημα HACCP) όπως τούτο προβλέπεται από την κοινοτική οδηγία (Κανονισμός 852/2004 και 

οδηγία 93/43) και εθνική νομοθεσία (ΚΥΑ 478/21-9-2000) βασιζόμενο στον σχετικό Οδηγό Υγιεινής 

Πρακτικής του ΕΦΕΤ.Η μη εφαρμογή αποτελεί παράβαση των όρων της σύμβασης. 

Το εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Υγιεινής Τροφίμων του ΓΠΑ θα αναλάβει την εναρμόνιση του 

Συστήματος Αυτοελέγχου που έχει ήδη συντάξει και θα ελέγχει την τήρησή του. Ο έλεγχος θα 

πραγματοποιείται μικροσκοπικά και εργαστηριακά. Το κόστος του ελέγχου θα καταβάλλεται στο ΕΛΚΕ 

σύμφωνα με σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αναδόχου και Διευθυντή του Εργαστηρίου. 

 

11. Η παρασκευή των γευμάτων θα γίνεται στον χώρο του Εστιατορίου του Ιδρύματος απαγορευμένης 

ρητά της παρασκευής φαγητών έξω από τον χώρο  του Εστιατορίου και της μεταφοράς τους στην 

συνέχεια στο Εστιατόριο. Επίσης τα φαγητά θα πρέπει να είναι πάντοτε ζεστά και το σερβίρισμα τους 
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να είναι άψογο. Τα μαγειρεμένα φαγητά που δεν καταναλώθηκαν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

την επόμενη ημέρα. Επίσης υποχρεούται να χρησιμοποιεί, για την παρασκευή των φαγητών υλικά 

πρώτης ποιότητας. 

 

Ειδικότερα: 

 

Α. Τα κρέατα θα είναι νωπά και αρίστης ποιότητας. Απαγορεύεται ρητά η χρησιμοποίηση 

κατεψυγμένων κρεάτων και απαγορεύεται ο ανάδοχος να μεταφέρει στο Εστιατόριο από την αγορά 

έτοιμο κιμά, για την παρασκευή φαγητών. Ο κιμάς θα παρασκευάζεται από καθαρό άπαχο μυϊκό κρέας 

νωπό, σύμφωνα με τα παραπάνω, το οποίο πρέπει να κόβει με ευθύνη του στην κουζίνα του 

Εστιατορίου σε κιμά, σε ώρα προκαθορισμένη, για να είναι δυνατός ο έλεγχος. Ιδιαίτερα οι κεφτέδες 

κ.λ.π. δεν θα περιέχουν άμυλο (ψωμί) σε αναλογία μεγαλύτερη του 18%, υπολογιζόμενου επί ξηράς 

ουσίας, το δε ψήσιμό τους θα είναι πλήρες. 

Β. Τα ψάρια θα είναι νωπά ή κατεψυγμένα αρίστης ποιότητας. 

Γ. Τα φρούτα και τα λαχανικά θα είναι νωπά και να μην είναι ποιοτικά υποβαθμισμένα. Η 

χρησιμοποίηση κατεψυγμένων λαχανικών επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που δεν θα υπάρχουν 

νωπά στην αγορά. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κονσερβοποιημένων λαχανικών. 

Δ. Τα βούτυρα, τα φυτικά λίπη και τα φυτικά έλαια θα είναι όπως ορίζεται παραπάνω πρώτης 

ποιότητας. Ειδικότερα για τα φυτικά έλαια θα χρησιμοποιείται κυρίως ελαιόλαδο και δευτερευόντως 

αραβοσιτέλαιο ή ηλιέλαιο ή σογιέλαιο.  

Ε. Να χρησιμοποιείται φέτα και θα πρέπει να έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ορίζει το άρθρο 83 

του κώδικα τροφίμων για τη φέτα. 

 

Ειδικότερα θα χρησιμοποιείται: 

 

Α. Τα κρέατα θα είναι νωπά και αρίστης ποιότητας. Απαγορεύεται ρητά η χρησιμοποίηση 

κατεψυγμένων κρεάτων και απαγορεύεται ο ανάδοχος να μεταφέρει στο Εστιατόριο από την αγορά 

έτοιμο κιμά, για την παρασκευή φαγητών. Ο κιμάς θα παρασκευάζεται από καθαρό άπαχο μυϊκό κρέας 

νωπό, σύμφωνα με τα παραπάνω, το οποίο πρέπει να κόβει με ευθύνη του στην κουζίνα του 

Εστιατορίου σε κιμά, σε ώρα προκαθορισμένη, για να είναι δυνατός ο έλεγχος. Ιδιαίτερα οι κεφτέδες 

κ.λ.π. δεν θα περιέχουν άμυλο (ψωμί) σε αναλογία μεγαλύτερη του 18%, υπολογιζόμενου επί ξηράς 

ουσίας, το δε ψήσιμό τους θα είναι πλήρες. 

Β. Τα ψάρια θα είναι νωπά ή κατεψυγμένα αρίστης ποιότητας. 

Γ. Τα φρούτα και τα λαχανικά θα είναι νωπά και να μην είναι ποιοτικά υποβαθμισμένα. Η 

χρησιμοποίηση κατεψυγμένων λαχανικών επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που δεν θα υπάρχουν 

νωπά στην αγορά. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κονσερβοποιημένων λαχανικών. 
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Δ. Τα βούτυρα, τα φυτικά λίπη και τα φυτικά έλαια θα είναι όπως ορίζεται παραπάνω πρώτης 

ποιότητας. Ειδικότερα για τα φυτικά έλαια θα χρησιμοποιείται κυρίως ελαιόλαδο και δευτερευόντως 

αραβοσιτέλαιο ή ηλιέλαιο ή σογιέλαιο.  

Ε. Να χρησιμοποιείται φέτα και θα πρέπει να έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ορίζει το άρθρο 83 

του κώδικα τροφίμων για τη φέτα. 

 

Ειδικότερα θα χρησιμοποιείται: 

 

α) Για τα πιλάφια , μακαρόνια, πουρέ πατάτας και παρεμφερή φαγητά, πρόσμιξη αγνού βουτύρου σε 

αναλογία 25% με φυτικά λίπη αρίστης ποιότητας (κατάστασης αγορανομικής). 

β) Για τις σαλάτες, όσπρια και λαχανικά θα χρησιμοποιείται ελαιόλαδο επαρκές και αγνό Α ποιότητας 

(αγορανομικής) οξύτητας Ο-Ι. 

γ) Για το τηγάνισμα των ψαριών θα χρησιμοποιείται μόνο ελαιόλαδο αγνό Α ποιότητας, (αγορανομικής) 

οξύτητας 0-1. Για το τηγάνισμα της πατάτας, κεφτέδων κ.λ.π. θα χρησιμοποιείται ελαιόλαδο αγνό Α 

ποιότητας ή φυτικά έλαια κατά τα ανωτέρω. Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται ζωικά λίπη.  Τα 

απομένοντα απο το τηγάνισμα λάδια δεν θα ξαναχρησιμοποιούνται. 

 

12. Η διάθεση οινοπνευματωδών ποτών επιτρέπεται μόνο κατόπιν απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. 

 

13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί το Εστιατόριο και τις εγκαταστάσεις του αποκλειστικά, 

για την σίτιση των φοιτητών κ.λ.π. όπως αναφέρεται παραπάνω. 

Xορευτικές ή ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις φοιτητών η άλλων Πανεπιστημιακών συλλόγων επιτρέπονται 

μετά από έγκριση του Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Ιδρύματος κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος 

(εγγράφως). 

 

14. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει πάντοτε επαρκές και ειδικευμένο προσωπικό, για την πλήρη και 

εξυπηρέτηση των σιτιζομένων φοιτητών εφοδιασμένων με τα απαραίτητα βιβλιάρια Υγείας, πρόσφατα 

θεωρημένα όπως προβλέπεται από τον Οδηγό Υγιεινής Πρακτικής. 

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). Ο καθαριστής που θα υπάρχει οπωσδήποτε στο προσωπικό θα απασχολείται 

αποκλειστικά και μόνο με την καθαριότητα. Η καθαριότητα των χώρων εν γένει του Εστιατορίου είναι 

της αποκλειστικής ευθύνης του αναδόχου να διατηρείται άψογος και εις το ενδιάμεσο των γευμάτων 

χρόνο. 

     Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύπτει το 50% των αναγκών του Εστιατορίου σε βοηθητικό 

προσωπικό με φοιτητές του Ιδρύματος εφόσον υπάρχουν ενδιαφερόμενοι και δηλώσουν τούτο πριν 
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από την έναρξη της λειτουργίας του Εστιατορίου. Οι απασχολούμενοι φοιτητές του Ιδρύματος θα 

δύναται να έχουν μερική απασχόληση και θα αμείβονται ανάλογα με τις ώρες εργασίας, σύμφωνα με 

την κείμενη εργατική νομοθεσία. 

     Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι φοιτητές ο ανάδοχος θα συμπληρώνει το 

παραπάνω ποσοστό προσωπικό με ιδιώτες. 

     Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του (ιδιώτες και φοιτητές), σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις. Το Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. και γενικά το Πανεπιστήμιο ουδεμία ευθύνη 

φέρει, για τις συνέπειες της μη ασφάλισης αυτών. 

     Το προσωπικό προσλαμβάνεται από τον ανάδοχο, 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. 

     Το Δ.Σ. του Ειδικού ταμείου του Γ.Π.Α. κατόπιν εισήγησης των παραπάνω αρμοδίων οργάνων και με 

ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του δύναται να ζητήσει από τον ανάδοχο να απολύσει υπάλληλο του 

Εστιατορίου, για λόγους υγείας (ψυχικό η μεταδοτικό νόσημα), επανειλημμένης κακής συμπεριφοράς, 

έλλειψης καθαριότητας. Ο απολυόμενος δεν δύναται να απαιτήσει την τυχόν δικαιούμενη αποζημίωση 

από το Γ.Π.Α. 

 

15. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντίζει να γίνεται η περισυλλογή των ειδών που 

χρησιμοποιήθηκαν, για την σίτιση και ο καθαρισμός των τραπεζιών από ιδιαίτερο προσωπικό αμέσως 

μετά το τέλος της σίτισης κάθε φοιτητή, για να βρίσκουν πάντοτε θέσεις διαθέσιμες και καθαρές οι 

νεοεισερχόμενοι. 

 

16. Σε περίπτωση που θα αυξηθεί η αξία του ημερήσιου σιτηρέσιου των # 1,80 € # μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που δικαιούνται οι φοιτητές, θα βελτιώνεται ανάλογα και το μενού 

λαμβανομένου υπόψη και του ποσοστού αύξησης του πληθωρισμού ύστερα από διαπραγμάτευση με 

την παραπάνω αρμόδια επιτροπή και έγκριση του Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α.  

 

17. 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. 

 

18. Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά την λήξη της σύμβασης να αποζημιώσει το Ειδικό Ταμείο του Γ.Π.Α. 

για κάθε φθορά, καταστροφή ή απώλεια των παραδοθέντων σ' αυτόν εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, 

επίπλων, μαγειρικών σκευών και ειδών εστίασης, όχι όμως και για φθορές που οφείλονται σε συνήθη 

χρήση. 
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19. Μετά την λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες να είναι έτοιμος, 

για την παράδοση των χώρων του Εστιατορίου και των εγκαταστάσεων αυτού. Επίσης να εξοφλήσει 

τυχόν οφειλές προς το ΕΛΚΕ από την εφαρμογή του άρθρου 10 του παρόντος. 

     Η παράδοση θα γίνει σε επιτροπή, που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Ταμείου του 

Γ.Π.Α. Η εν λόγω επιτροπή θα καταρτίσει πίνακες του παραπάνω υλικού στους οποίους θα αναφέρονται 

οι φθορές, καταστροφές ή απώλειες και η αποτίμησή του σε Ευρώ και θα τους υποβάλλει στο Δ.Σ. του 

Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. το οποίο θα καθορίσει το ποσοστό των οφειλομένων στην συνήθη χρήση 

φθορών, κατά δίκαια κρίση. 

 

20. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την λήξη της ισχύος της σύμβασης 

και την παράδοση των χώρων, εγκαταστάσεων κ.λ.π. του Εστιατορίου και εφόσον έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του προς το Πανεπιστήμιο. 

 

21. Η εξόφληση των λογαριασμών συσσιτίου θα γίνεται σε εύλογο χρόνο με την έκδοση χρηματικού 

εντάλματος και στην συνέχεια έκδοσης επιταγής από το Λογιστήριο του Παν/μίου με την προϋπόθεση 

πάντοτε της ύπαρξης πιστώσεων που παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τα 

συσσίτια των φοιτητών. Προκαταβολές είτε έναντι γενομένης παροχής συσσιτίου είτε έναντι 

μελλοντικής είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν δίνονται. 

 

22. Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει εκτός ανωτέρας βίας, την λειτουργία του Εστιατορίου. Σε 

περίπτωση διακοπής κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και η εγγύηση καλής εκτέλεσης του καταπίπτει 

υπέρ του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. και το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού αποφασίζει την επανάληψη 

του διαγωνισμού σε βάρος του. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει στο Παν/μιο ποινική 

ρήτρα #1.000 € # (χιλίων ευρώ) και θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα σίτισης των φοιτητών του Ιδρύματος 

μέχρις ανάδειξης νέου αναδόχου και για διάστημα μέχρι τριών (3) μηνών. 

     Επίσης υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε άλλης ζημιάς του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. 

 

23. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δεχθεί ανεπιφύλακτα το κατά τα παραπάνω σύστημα λειτουργίας του 

Εστιατορίου. 

     Στο Εστιατόριο εφαρμόζεται η ισχύουσα Νομοθεσία περί παροχής δωρεάν σίτισης φοιτητών Α.Ε.Ι. 

και ο κανονισμός λειτουργίας των φοιτητικών συσσιτίων. 

 

24α) Σε περίπτωση παράβασης όρων της σύμβασης, στην οποία θα περιληφθούν όλοι οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης, ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς άλλη διατύπωση στην καταβολή ποινικής ρήτρας 

μέχρι  #1.000,00 € # (χίλια Ευρώ) για κάθε όρο ή υποχρέωσή του, επιβαλλομένης με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ειδικού Ταμείου του Παν/μίου. 
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     Σε περίπτωση υποτροπής η παραπάνω ρήτρα ορίζεται μέχρι # 2.000,00 € # (δύο χιλιάδες Ευρώ) 

για κάθε παράβαση και επιβάλλεται, χωρίς άλλη διατύπωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. Η είσπραξη των ανωτέρω ποσών θα γίνεται μέσα σε χρονικό διάστημα 

δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης στον ανάδοχο με οποιοδήποτε 

τρόπο με κατάθεσή μετρητών στο Ταμείο του Ιδρύματος ή με κατάθεση μετρητών στον λογαριασμό 

του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που 

τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και προσκόμιση του παραστατικού κατάθεσης της Τράπεζας της 

Ελλάδος στο Ταμείο του Ιδρύματος.  

 

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. εκτός από τις παραπάνω κυρώσεις, δύναται 

να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, εάν παραβεί και άλλους ουσιώδεις όρους της σύμβασης καθ' 

υποτροπή. Μεταξύ των ουσιωδών όρων περιλαμβάνονται οι αναφερόμενοι στην καλή λειτουργία του 

Εστιατορίου στην παροχή μερίδων σε ποιότητα και ποσότητα, σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις 

στην τήρηση της άμεμπτου καθαριότητας κ.λ.π.  

     Το ποσό που οφείλει να καταβάλλει ο ανάδοχος, για ποινική ρήτρα, σύμφωνα με τα ανωτέρω 

δικαιούται να παρακρατήσει το Ειδικό Ταμείο του Γ.Π.Α. από την εγγύηση καλής εκτέλεσης, αυτός δε 

υποχρεούται να συμπληρώσει αυτήν μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ήθελε 

αρνηθεί ή αμελήσει να συμπληρώσει το κρατηθέν από την εγγύησή του ποσό, το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Ειδικού Ταμείου του Παν/μίου δύναται, χωρίς άλλη διατύπωση να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.  

 

25. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί καθημερινά στατιστικά στοιχεία των σιτιζομένων στο Εστιατόριο 

με μέθοδο που θα συμφωνηθεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γ.Π.Α. 

     Τα στοιχεία αυτά ο ανάδοχος οφείλει να τα υποβάλει στο Λογιστήριο του Παν/μίου εντός του 

πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα που αφορούν την σίτιση. 

 

26. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει, για να υπογράψει την σχετική σύμβασή του μέσα σε δέκα 

(10) ημέρες από την κλήση του. Εάν δεν προσέλθει για να υπογράψει μέσα στην παραπάνω προθεσμία 

την σχετική σύμβαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Ταμείου του Παν/μίου κηρύσσει αυτόν 

έκπτωτο και αποφασίζει την κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής υπέρ του Ειδικού Ταμείου του 

Γ.Π.Α. Επιπλέον ο κηρυχθείς έκπτωτος ανάδοχος  υποχρεούται να επανορθώσει κάθε ζημιά, που θα 

προκύψει από την επανάληψη του διαγωνισμού. 

 

27. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε πρόσθετη σίτιση περιορισμένου αριθμού φοιτητών (μη δυναμένου να 

υπερβεί το 10% του συνολικού αριθμού των σιτιζομένων φοιτητών) που δεν δικαιούνται κάρτα σίτισης 

εφόσον με απόφαση του Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. κριθεί ότι οι εν λόγω φοιτητές δεν έχουν 

οικονομική ευχέρεια. 
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28. Η καθαριότητα και απολύμανση των κοινοχρήστων χώρων της Εστίας (τουαλετών, εισόδου και 

κλίμακας εισόδου, όπως επίσης και των πέριξ χώρων) η καθαριότητα των οποίων σχετίζεται με τις 

δραστηριότητες του Εστιατορίου και του Κυλικείου θα γίνεται από κοινού, με τον ανάδοχο του 

Κυλικείου. Συγκεκριμένα ο μεν ανάδοχος του Εστιατορίου υποχρεούται να διατηρεί τους χώρους 

αυτούς καθαρούς τους ζυγούς μήνες, ο δε ανάδοχος του Κυλικείου τους μονούς μήνες. 

 

29. Απαγορεύεται η είσοδος κατοικίδιων ζώων μέσα στον χώρο του Εστιατορίου. 

 

30. Σε περίπτωση παρακωλύσεως της εισόδου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Εστιατορίου η 

λειτουργία του Εστιατορίου αναστέλλεται για λόγους προστασίας της υγείας των σιτιζομένων φοιτητών. 

 

31. Διευκρινίζεται ότι το Ειδικό Ταμείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών δεν έχει καμιά αστική ή 

ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οιουδήποτε μέλους του προσωπικού του αναδόχου και 

απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωσή του από οποιαδήποτε αιτία. 

 

32. Ο ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας 

δηλαδή, καταβολή νομίμων αποδοχών οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 

προβλεπομένων από την οικεία ΣΣΕ (Κλαδική), τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη 

κ.λπ. Επίσης ρητά αναφέρεται ότι η μη εξόφληση των δεδουλευμένων και η μη καταβολή των 

ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ του προσωπικού του αναδόχου, μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, 

για τα οποία καμία απολύτως ευθύνη δεν θα έχει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αποτελεί λόγο 

κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου. 

 

33. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 

την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 

σχετικά με την εκτέλεση των υπηρεσιών. 

 

34. Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις 

που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

35.  Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατυχήματα ή από 

κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας 

που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο ανάδοχος υποχρεούται μόνος 

αυτός προς αποκατάστασή της. 

 

36. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση /κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την ένωση 

/κοινοπραξία θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 
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εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν 

υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις 

εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των 

άλλων μελών για την ολοκλήρωση της σύμβασης. 

 

37. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση /κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σύμβασης, οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης /κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητάς του, για 

οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 

υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

 

38. Στην ως άνω περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά εγγράφως την 

Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής οι συμβατικοί όροι μπορούν να 

εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης /κοινοπραξίας, η σύμβαση υλοποιείται από τα 

λοιπά μέλη στο σύνολό της και εξακολουθεί να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η σχετική 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής περί της δυνατότητας εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα 

εναπομείναντα μέλη κοινοποιείται εγγράφως στον ανάδοχο. 

 

39. Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για να 

εκπληρώσουν τους όρους της σύμβασης, τότε η ανάδοχος ένωση /κοινοπραξία οφείλει να προτείνει 

αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος μέλους. Η πρόταση θα πρέπει να 

συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα στα οποία ο αντικαταστάτης δεσμεύεται για την προσήκουσα 

εκπλήρωση των εν λόγω συμβατικών όρων και την εν γένει υποκατάσταση του στις υποχρεώσεις του 

αποχωρούντος μέλους. Η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει με απόφασή της την αντικατάσταση αυτή. Σε 

περίπτωση όμως που η πρόταση για συγκεκριμένο αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, η Αναθέτουσα 

Αρχή διατηρείτο δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο ένωση /κοινοπραξία έκπτωτο. 

 

40. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να του 

χορηγηθούν οι αναγκαίες άδειες λειτουργίας και κάθε άλλη άδεια που αφορά την εν γένει λειτουργία 

του εστιατορίου. Το Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Ιδρύματος και γενικά το Γ.Π.Α. δεν φέρει ουδεμία 

ευθύνη σε περίπτωση μη έκδοσης των απαιτούμενων αδειών, ούτε ενέχεται αποζημιωτικά έναντι του 

αναδόχου εξ αυτών των αιτιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) 

προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί 

συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών», του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του 

Δημοσίου», των άρθρων 35 παρ. 1 και 36 του Π.Δ. 346/12-10-98 και του Ν. 2741/99. 

2. Η κατακύρωση του διαγωνισμού εναπόκειται στην κρίση του Πανεπιστημίου, που θα έχει 

απόλυτη ελευθερία να αναθέσει την εκμετάλλευση σε αυτόν ο οποίος συγκεντρώνει τις 

περισσότερες εγγυήσεις ικανότητας, φερεγγυότητας και τιμιότητας. 

3. Το Πανεπιστήμιο δικαιούται να ματαιώσει ή να ακυρώσει το διαγωνισμό και να αποφασίσει την 

προκήρυξη νέου ή την ανάδειξη Αναδόχου με ιδιαίτερη συμφωνία άνευ δικαιώματος 

οιασδήποτε αποζημιώσεως αυτών που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό. 

4. Το Πανεπιστήμιο έχει δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση που θα υπογραφεί οποτεδήποτε 

και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, σε περίπτωση που δεν τηρεί τους όρους της. Στην 

περίπτωση αυτή θα εκπίπτει αυτοδικαίως και η εγγύηση καλής εκτέλεσης υπέρ του 

Πανεπιστημίου. 

5. Το Πανεπιστήμιο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την υπερωριακή 

απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του Αναδόχου. 

6. Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του εστιατορίου και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

σιτιζόμενων φοιτητών, δύναται με απόφαση του Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. ή του 

αρμοδίου κατά το νόμου οργάνου, να παραταθεί η ισχύς των ειδικών ταυτοτήτων σίτισης για 

χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δυο πρώτων μηνών του επομένου ακαδημαϊκού έτους 

(Σεπτέμβριος και Οκτώβριος).  

7. Τυχόν παράταση της διάρκειας της σύμβασης με τον Ανάδοχο μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις. 

8. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο η Εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών. 

Απαγορεύεται ρητά κάθε υπομίσθωση του εστιατορίου ολική ή μερική ή παραχώρηση με 

οποιονδήποτε τρόπο ή εκχώρηση σε τρίτους μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων του 

Αναδόχου, έστω και χωρίς αντάλλαγμα. Επίσης απαγορεύεται η ανάθεση υποεργολαβικά 

τμημάτων της Σύμβασης σε τρίτους. 

9. Κάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του Αναδόχου και του Πανεπιστημίου από τη σύμβαση 

που θα υπογραφεί θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια τα οποία θα 

δικάζουν αμετάκλητα. 

10. Η περίληψη της διακήρυξης αυτής να δημοσιευθεί μία φορά, στην Υπηρεσία Επίσημων 

Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και στο Τεύχος Διακηρύξεων και Δημοσίων 
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Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στις εφημερίδες και στο Πρόγραμμα 

«Διαύγεια».. 

11. Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού θεωρούνται 

δεσμευτικά για τους υποψήφιους. 

 

 
                                      Για το Ειδικό Ταμείο του Γ.Π.Α.  

                                                                   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Πρύτανης 

 

                                 ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ  
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Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 169/06.05.2015 διακήρυξης 

                ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» 

 

Α. Ενδεικτικός πίνακας εδεσματολογίου 

1. α. 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 την σύνθεση τους: 

Κύριο πιάτο  

μεσημεριανό και βραδινό 

 

3 φορές κρέας 

3 φορές κιμά 

1 φορά κοτόπουλο 

2 φορές ψάρι 

3 φορές λαδερό φαγητό ή όσπριο 

2 φορές ζυμαρικά 

 

β. Η βασική σύνθεση παροχής πρωινού παρατίθεται παρακάτω, με δυνατότητα βελτίωσης ποιοτικά 

και ποσοτικά: 

Πρωινό 

Τσάι 

Γάλα 

Χυμό 

Μαρμελάδα 

Μέλι 

Βούτυρο  

Ψωμί,φρυγανιές 

 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την αρχή κάθε εβδομάδας να αναρτά σε εμφανές σημείο του 

χώρου εστίασης το μενού της εβδομάδας και να το υποβάλλει στην Διεύθυνση Φοιτητικής 

Μέριμνας του Πανεπιστημίου  

3. Για την παρασκευή των φαγητών ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί υλικά αρίστης 

ποιότητας. 

4. Το συσσίτιο παρέχεται στο Εστιατόριο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου όλες τις ημέρες της 

εβδομάδος συνέχεια από 1ης Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους μέχρι 30 Ιουνίου του 

επόμενου και το αργότερο μέχρι τέλους εξεταστικής περιόδου, θα διακόπτεται μόνο κατά τις 
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ημέρες των διακοπών των Χριστουγέννων (15 ημέρες) από 23-12 μέχρι 6 Ιανουαρίου και 

Πάσχα (15 ημέρες) Κυριακή Βαίων έως Κυριακή του Θωμά), καθώς και τους θερινούς μήνες 

Ιούλιο και Αύγουστο , σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Οι ώρες λειτουργίας στο 

Εστιατόριο θα είναι από τις 12μ. ως 4μμ. και από 7μμ. έως 9μμ. Το πρωινό θα προσφέρεται 

κατά τις ώρες 7π.μ.-9π.μ. Οι ώρες αυτές δύναται μετά από έγκριση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ειδικού Ταμείου Πανεπιστημίου να τροποποιούνται αν κατά την εφαρμογή 

διαπιστωθεί ότι δεν εξυπηρετούνται οι φοιτητές. Τα γεύματα θα παρασκευάζονται και θα 

παρέχονται στους σιτιζόμενους δύο (2) φορές τη μέρα στις ώρες λειτουργίας του εστιατορίου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους να παρέχει δωρεάν σίτιση 

επιχορηγούμενη από το κράτος, στους δικαιούμενους δωρεάν σίτισης φοιτητών σύμφωνα με 

την κοινή υπουργική απόφαση Οικονομικών-Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 

Αριθμ.Φ5/68535/Β3(ΦΕΚ 1965/18-6-2012) και εν γένει από τις κείμενες διατάξεις σε περίπτωση 

νομοθετικής μεταβολής. Η ημερήσια σίτιση των φοιτητών θα γίνεται στην ενιαία τιμή των 

Ευρώ ( και για τα δύο γεύματα, μεσημέρι-βράδυ) με την επίδειξη της ειδικής ταυτότητας με 

την οποία θα εφοδιάζεται ο δικαιούμενος δωρεάν σίτισης φοιτητής από το Τμήμα Φοιτητικής 

Μέριμνας του Γ.Π.Α. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει ημερήσια σίτιση και σε άλλους μη 

δικαιούμενους δωρεάν σίτισης φοιτητές καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς 

φοιτητές του Γ.Π.Α. οι οποίοι δεν έχουν κάρτα σίτισης στην τιμή των 1,80 ευρώ  σιτηρέσιο 

πλέον Φ.Π.Α. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει ημερήσια σίτιση και στο 

διδακτικό, διοικητικό κλπ προσωπικό του Πανεπιστημίου, οι οποίοι δεν δικαιούνται δωρεάν 

σίτιση και δεν διαθέτουν κάρτα σίτισης στο ποσό των 3,50 ευρώ σιτηρέσιο 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) την ημέρα. Το τελευταίο σημαίνει πως με τα πληρωτέα αυτά 

αντίτιμα όλοι οι μη δικαιούμενοι δωρεάν σίτισης θα μπορούν σιτίζονται και μεσημεριανό αλλά 

και βραδινό. Οι μη δικαιούμενοι δωρεάν σίτισης φοιτητές, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί 

φοιτητές  καθώς και το διδακτικό, διοικητικό κλπ. προσωπικό του Πανεπιστημίου που θα 

σιτίζονται στο εστιατόριο, εκτιμάται ότι αριθμητικά δεν θα υπερβαίνουν το 10% του συνόλου 

των δικαιούχων φοιτητών. Ο ακριβής αριθμός της εν λόγω κατηγορίας προσώπων, οι οποίοι θα 

επιδιώξουν,  καθημερινώς την σίτισή τους στο εστιατόριο, δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί εκ 

των προτέρων, ούτε, άλλωστε, η εκ των πραγμάτων αντικειμενική αδυναμία ακριβούς εκ των 

προτέρων καθορισμού αυτών. Με την παροχή αυτή, ο ανάδοχος μπορεί να αξιοποιήσει την 

σχετική δυνατότητα ευρισκόμενος σε καθημερινή ετοιμότητα για την παροχή όσο το δυνατόν 

περισσότερων γευμάτων καθώς και βελτιωμένων ποιοτικά και ποσοτικά προς όφελος των 

σιτιζομένων. 

5. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι υποχρεούνται να παρουσιάσουν στην Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου 

πίνακες μηνιαίων προγραμμάτων φαγητών (γευμάτων-δείπνων) σε εβδομαδιαία βάση, 

εγκεκριμένο (υπογεγραμμένο -σφραγισμένο) από επαγγελματία διαιτολόγο με βάση τις 

διατροφικές απαιτήσεις των νέων και υπό τη μορφή α) Φθινοπωρινό-Θερινό πρόγραμμα β) 
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Χειμερινό πρόγραμμα, καθώς και τον πίνακα πρωινού, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 

ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ.   

Β. Ειδικότερα: 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

1. Το κρέας θα είναι νωπό και άριστης ποιότητας. Απαγορεύεται ρητά η χρήση κατεψυγμένων 

κρεάτων. Ο κιμάς θα είναι από νωπό καθαρό άπαχο μυϊκό κρέας. 

2. Τα ψάρια θα είναι νωπά ή βαθιάς καταψύξεως. 

3. Τα λαχανικά και τα φρούτα θα είναι νωπά, φρέσκα της εποχής, αρίστης ποιότητας. Η 

χρησιμοποίηση κατεψυγμένων λαχανικών επιτρέπεται στην περίπτωση που δεν υπάρχουν νωπά 

στην αγορά. 

4. Τα όσπρια, το ρύζι και τα ζυμαρικά θα είναι Α΄ ποιότητας. 

5. Απαγορεύεται να προσφέρονται προμαγειρευμένα ή άλλα έτοιμα φαγητά (πατάτες τηγανητές, 

κροκέτες, κονσέρβες, έτοιμες σαλάτες, κλπ). Φαγητά που δεν θα καταναλώνονται την ίδια ημέρα 

απαγορεύεται να προσφερθούν την επομένη. 

6. Στις σαλάτες και στην παρασκευή των φαγητών θα χρησιμοποιείται μόνο παρθένο ελαιόλαδο, όπως 

ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις. Στα τηγανητά μπορεί να χρησιμοποιούνται σπορέλαια (ηλιέλαιο, 

καλαμποκέλαιο, σογιέλαιο), τα οποία θα αντικαθίστανται σύμφωνα με το κιτ μέτρησης οξύτητας 

λαδιού. 

7. Απαγορεύεται η προσφορά οινοπνευματωδών ποτών. Αντίθετα προτείνεται η προσφορά φρέσκου 

γάλακτος. 

8. Το ψωμί κατά κανόνα θα είναι λευκό τύπου 70%. Θα διατίθεται όμως και ψωμί ολικού αλεύρου για 

όσους το προτιμούν. 

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

περίπτωση υποκατάστατο. 

10. Η ποσότητα των μερίδων θα είναι η μέγιστη προβλεπόμενη από τις αγορανομικές διατάξεις. Το 

γαρνίρισμα, σε κάθε περίπτωση, θα έχει το βάρος αντίστοιχης μερίδας. 

11. Σε κάθε γεύμα θα προσφέρονται φρούτα. Τα προσφερόμενα φρούτα θα είναι νωπά αρίστης 

ποιότητας. 

12. Tα γεύματα θα παρέχονται δύο φορές την ημέρα (μεσημεριανό-βραδυνό) και το πρωί θα παρέχεται 

μπουφές πρωινού. Το μεσημεριανό πιάτο θα είναι διαφορετικό από το βραδινό. Διευκρινίζεται ότι 

δύο πιάτα διαφέρουν μεταξύ τους είτε όταν για την παρασκευή τους χρησιμοποιούνται 

διαφορετικές πρώτες ύλες, είτε όταν παρασκευάζονται με διαφορετική διαδικασία (τρόπος 

παρασκευής) η οποία οδηγεί σε διαφορετικό τελικό προϊόν, είτε όταν ισχύουν και τα δύο 

παραπάνω.   
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13. Τυχόν αλλαγές στο μενού του Αναδόχου, λόγω έλλειψης ενός προϊόντος στην αγορά μπορούν να 

γίνουν μετά από αίτησή του στην Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας και έγκριση από το Πρυτανικό 

Συμβούλιο του Πανεπιστημίου ή εξουσιοδοτημένο από αυτό πρόσωπο, λόγω του επείγοντος. 

Γ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΠΑΡΧΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣ/ΤΑ 

1 Συγκρότημα αυτοεξυπηρέτησης   

  α)θερμοθάλαμος 1 

  β) μπαίν μαρί 2 

  γ)πάγκος 1 

  δ)ψυγείο (δεν λειτουργεί) 1 

  ε)γραφείο 1 

  στ)ραφιέρα για δισκους 1 

  ζ) ανοιχτό μπαιν μαρί (θέση σαλατας) 1 

  η)Ολισθητήρας δίσκων 1 

2 Αυτόματη μηχανή πλυσίματος πιάτων DIHR  1 

3 
Ηλεκτρικός βραστήρας MORENO (δεν 
λειτουργεί) 

1 

4 Θερμοερμάρια (δεν λειτουργούν) 4 

5 
Μηχανή πολαπλών χρήσεων FIMAR  (μίξερ, 
κοπτικά ,λεμονοστίφτης   ) 

1 

6 Μηχανή κοπής άρτου DITO SAMA 1 

7 Αυτόματη πλάστιγγα ΑΛΕΤΑ 1 

8 Τράπεζα εργασίας 1 

9 Ερμάριο ανοικτό 1 

10 Πάγκος εργασίας   1 

11 Ομάδα ραφιών 4 
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12 Πιατοθήκη  1 

13 Πάγκος εργασίας με συρταρια  1 

14 Ερμαριο σκευών 1 

15 Ψωμιέρα  1 

16 Τραπέζια 47 

17 Καρέκλες 188 

18 Δίσκοι ανοξείδωτοι εξαθέσιοι 3 

19 Πυροσβεστικό υλικό   

20 α)πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 12κγρ 1 

21 β)πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως 6κγρ 1 

22 γ)Αυτόματα πυροσβεστικα συστήματα CO2 2 

23 Ποτήρια νερού   

24 Πάγκος εργασίας με 3 μεγάλα  συρταρια  1 

25 Κουζινα φωταερίου  2 

26 Φριτέζες φωταερίου (μία εκτός λειτουργίας) 3 

27 Πλάκες εμαγιέ 2 

28 Τηγάνια ανατρεπόμενα εμαγιέ φωταερίου 2 

29 Δίσκοι κοπής τριβής 5 

30 Ψύκτης /ποτηρίερα 1 

31 Λάντζες   

  με 2 γούρνες 2 βρύσες 3 

  με 1 γούρνα 1 βρύση 1 

32 Μυγοπαγίδες 3 

33 ανεμιστήρες οροφής  2 
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34 Καφετιέρα μονή (δεν λειτουργεί) 1 

35 τοστιέρα διπλή (δεν λειτουργεί) 1 

36 Δοχεία απορριμάτων  10 

37 φούρνος Termosteam (δεν λειτουργεί) 1 

38 Μίξερ ζαχαροπλαστικής 1 

39 Κρεατομηχανή 1 

40 Σφολιατομηχανή 1 

41 Ταχυθερμοσίφωνας  14lit 2 

42 Robot Coupe πολυκοπτικό 1 

43 μαχαίρια πολυκοπτικού   

44 
Θάλαμος κατάψυξης με εξαρτήματα ( -18 C,  
230X430Xυψος) 

1 

45 ψυκτικός θάλαμος συντήρηση (300Χ160) 1 

46 ψυκτικός θάλαμος συντήρηση (175Χ175) 1 

47 ψυκτικός θάλαμος συντήρηση (260Χ230) 1 

48 σύστημα ανίχνευσης φυσικού αερίου   

49 Φουρνος Boppas κυκλοθερμικός 10 θέσεων 1 

50 Φουρνος Rational κυκλοθερμικός 20 θέσεων 1 
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Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 169/06.05.2015 διακήρυξης 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

Δηλώνω ότι δεδομένου ότι η αξία του σιτηρεσίου είναι καθορισμένη και 

αναπροσαρμόζεται με Υπουργική Απόφαση, αποδέχομαι την καθορισμένη αυτή τιμή 

και την όποια αναπροσαρμογή αυτής με όμοια Υπουργική Απόφαση. Η τιμή αυτή 

ανέρχεται σήμερα σε ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (1,80) πλέον Φ.Π.Α. και 

περιλαμβάνει την τιμή του προσφερόμενου μενού σε δικαιούμενους δωρεάν σίτιση 

φοιτητές.  

 

Ο νόμιμος Εκπρόσωπος 

 

 

 

Υπογραφή & Σφραγίδα

15PROC002761908 2015-05-08



 70 

Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 169/06.05.2015 διακήρυξης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ – 

ΔΕΙΠΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΙΝΟΥ » 

 

1. Τα δεκατέσσερα γεύματα & δείπνα της εβδομάδας, όπως και του πρωινού θα πρέπει να έχουν 

ενδεικτικά τουλάχιστον την παρακάτω βασική σύνθεση την οποία ο Ανάδοχος μπορεί να βελτιώσει, 

τόσο ποιοτικά, όσο και ως προς τη σύνθεσή τους. 

 

Κύριο πιάτο  

μεσημεριανό και βραδινό 

 

3 φορές κρέας 

3 φορές κιμά 

1 φορά κοτόπουλο 

2 φορές ψάρι 

3 φορές λαδερό φαγητό ή όσπριο 

2 φορές ζυμαρικά 

 

Πρωινό 

Τσάι 

Γάλα 

Χυμό 

Μαρμελάδα 

Μέλι 

Βούτυρο  

Ψωμί,φρυγανιές 

 

Οι προδιαγραφές για τις πρώτες ύλες και το τελικό προϊόν που θα προσφέρεται ορίζονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας διακήρυξης. 
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Να υποβληθούν πίνακες  μηνιαίων προγραμμάτων φαγητών (γευμάτων & δείπνων) σε εβδομαδιαία 

βάση και υπό τη μορφή του παρακάτω υποδείγματος, εγκεκριμένο (υπογεγραμμένο -σφραγισμένο) 

από επαγγελματία διαιτολόγο με βάση τις διατροφικές απαιτήσεις των νέων και υπό τη μορφή α) 

Φθινοπωρινό-Θερινό πρόγραμμα β) Χειμερινό πρόγραμμα. Τέσσερις (4) από τους πίνακες αυτούς θα 

αφορούν το Φθινοπωρινό-Θερινό πρόγραμμα και τέσσερις (4) θα αφορούν το Χειμερινό πρόγραμμα. 

 

α) Φθινοπωρινό – Θερινό πρόγραμμα 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ αρ..... (1-4) 

  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Kυριακή 

 

 

Γ 

Ε 

Υ 

Μ 

Α 

 

Κυρίως πιάτο-

α 

 

*Ειδικό μενού  

 

 

 

Συνοδευτικά 

       

 

 

 

Δ 

Ε 

Ι 

Π 

Ν 

Ο 

 

 

Κυρίως πιάτο-

α 

 

*Ειδικό μενού  

  

 

Συνοδευτικά 

 

 

 

      

 

 

β) Χειμερινό πρόγραμμα 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ αρ..... (1-4) 
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  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Kυριακή 

 

 

 

Γ 

Ε 

Υ 

Μ 

Α 

 

 

 

Κυρίως πιάτο-

α 

 

*Ειδικό μενού  

 

Συνοδευτικά 

       

 

 

 

Δ 

Ε 

Ι 

Π 

Ν 

Ο 

 

 

 

 

Κυρίως πιάτο-

α 

 

*Ειδικό μενού  

 

   

Συνοδευτικά 

 

 

      

 

*Ειδικό μενού : νηστειών και διαίτης, ειδικό πιάτο για κάλυψη ειδικών διατροφικών αναγκών 

σιτιζόμενων. Θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο προσφερόμενο μενού. Προσφορά που δεν 

περιλαμβάνει ειδικό μενού αποκλείεται της περαιτέρω αξιολόγησης, ως τεχνικά και λειτουργικά 

απαράδεκτη. 

 

Να υποβληθεί επίσης πίνακας που θα περιέχει τα είδη που θα προσφέρονται επιπλέον από τα 

αναγραφόμενα στον ανωτέρω πίνακα  στο πρωινό (Πίνακας μπουφέ Πρωινού). 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΠΟΥΦΕ ΠΡΩΙΝΟΥ 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 

1. Σαλάτες (μαρούλι, λάχανο, κουνουπίδι, μπρόκολο, παντζάρι, 

          αντίδια, πολυσαλάτες, αγγούρι, ντομάτα, ρώσικη) 

2. Φρούτα 

3. Γλυκά 

4. Κρέμες 

5. Ζελέδες 

6. Γιαούρτι 

7. Τζατζίκι 

8. Φέτα 

9. Λευκό τυρί  

10. Σκληρά τυριά 

11. Γάλα φρέσκο παστεριωμένο 

 

Τα συνοδευτικά – επιδόρπια που θα προσφέρονται θα κατονομάζονται και θα αναφέρεται πόσα από το 

καθένα θα προσφέρονται σε κάθε γεύμα.  

Ο παραπάνω πίνακας αποτελεί ενδεικτική λίστα συνοδευτικών. Η ποικιλία και η ποσότητα τόσο των 

προσφερόμενων συνοδευτικών όσο και των κυρίως πιάτων θα αποτελέσουν στοιχείο αξιολόγησης.  
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Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 169/06.05.2015 διακήρυξης 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ» 

 

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 

 

Ονομασία Τράπεζας……………..       Ημερομηνία έκδοσης……………… 

Κατάστημα……………………….. ................................................................................ ΕΥΡΩ 

Προς 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 75 

118 55, ΑΘΗΝΑ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ.............. .. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 

ποσού των .......... υπέρ της Εταιρείας …………………………………………. Δ/νση ………………………… δια τη 

συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της ............ για ........................................ του 

Ειδικού Ταμείου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμφωνα με την αριθμ. Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος της καθώς και για τυχόν επαναλήψεις 

του διαγωνισμού. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και Θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις 

(3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
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Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας 

με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας Θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………… 

 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για την Τράπεζα ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον δύο (2) μήνες 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη). 

 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.  
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 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ» 

 

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα        …………………………. 

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax)            ....................................................................... 

 .......................................................................... Ημερομηνία έκδοσης  ……………… 

 ................................................................................................................................. ΕΥΡΩ. 

………………………………… 

Προς 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ Γ’ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 75 

118 55, ΑΘΗΝΑ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……   

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 

ποσού των ΕΥΡΩ.  …………………(και ολογράφως) …………..……….. ……. στο οποίο και μόνο περιορίζεται 

η υποχρέωσή μας, υπέρ της εταιρείας 

………………………………………..Δ\νση……………………………………………………….για την καλή εκτέλεση των 

όρων της σύμβασης ……….., που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία για τη ……………….. 

……………………………………(αρ. Διακ/ξης……….) προς κάλυψη αναγκών του 

……………………………………….και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας 

εκ………..…...ΕΥΡΩ αυτής.  

 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου. 
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Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ εμάς , 

οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 

καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ’ αριθμ. Πρωτ.: 169/06.05.2015 διακήρυξης 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: «ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 

 

 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Για την εκμετάλλευση του φοιτητικού εστιατορίου του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών  

 

 

Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: ..... ...............  

 

Χρόνος ισχύς της σύμβασης:  

 

Συμβαλλόμενοι:  

 

1. Ο κ. Γεώργιος Θ. Παπαδούλης, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. και Πρύτανης, ως 

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού. 

 

1. Η εταιρεία .......................................................................................... 

..............................................................................................................., που εκπροσωπείται 

νόμιμα από ........................................... σύμφωνα με το από ...... ............................ 200.. 

.............................................................. 

 

Μετά τον ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό της ...... (αριθμ. ........../......-20... διακήρυξη)  και 

την από …/…/…… απόφαση του Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. που κατακυρώνει την 
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εκμετάλλευση του φοιτητικού εστιατορίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και αναλυτικότερα 

την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, την παρασκευή και την προετοιμασία των φοιτητικών 

γευμάτων καθώς και την παροχή τους στους φοιτητές/τριες που έχουν δυνατότητα σίτισης, στο όνομα 

του δευτέρου από τους συμβαλλόμενους και αυτός που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία " ο 

Ανάδοχος", την αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους που αποδέχεται ανεπιφύλακτα: 

 

1. ΕΙΔΟΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1.1 Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει το έργο της εκμετάλλευσης του φοιτητικού εστιατορίου του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών και αναλυτικότερα την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, την παρασκευή 

και την προετοιμασία των φοιτητικών γευμάτων καθώς και την παροχή τους στους φοιτητές/τριες που 

έχουν δυνατότητα σίτισης, ο συνολικός ημερήσιος αριθμός των οποίων ενδεικτικά ανέρχεται 

………………………., με το σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης (self service). Πίνακας μηνιαίων 

προγραμμάτων φαγητών (πρωινών, γευμάτων, δείπνων) σε εβδομαδιαία βάση, υπό τη μορφή α) 

Φθινοπωρινό-Θερινό πρόγραμμα β) Χειμερινό πρόγραμμα, επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της. 

1.2 Το εστιατόριο στεγάζεται σε κτίριο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο βρίσκεται 

σήμερα επί της Ιερό Οδού 86, και παρέχεται στον Ανάδοχο εξοπλισμένο με όλες τις εγκαταστάσεις του 

χωρίς μίσθωμα. Η παραλαβή θα γίνει από Επιτροπή που θα ορίσει το Πανεπιστήμιο με την υπογραφή 

πρωτοκόλλου παραλαβής και παράδοσης. Τυχόν μεταφορά ή επέκταση του εστιατορίου σε άλλους 

χώρους, αποφασιζόμενη μονομερώς από το Πανεπιστήμιο δεσμεύει τον Ανάδοχο και ουδόλως κατά τα 

λοιπά επηρεάζει την παρούσα σύμβαση, την οποία όπως δηλώνει ο εκπρόσωπος του γνωρίζει καλώς. 

Οιοσδήποτε δε επί πλέον εξοπλισμός που τυχόν απαιτηθεί, βαρύνει τον Ανάδοχο και θα τοποθετηθεί 

μετά από υπόδειξη του Ανάδοχου και συμφωνία του Πανεπιστημίου.   

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω αξιολόγηση των προσφορών αποτελεί η εκπλήρωση των 

παρακάτω βασικών όρων εκ μέρους των υποψηφίων αναδόχων. 

1. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τους νόμιμους φόρους, τέλη ( Δημοσίου η Δήμων ) 

δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου η 

οποιουδήποτε τρίτου. Επίσης υποχρεούται να πληρώνει, για τα έξοδα λειτουργίας το Εστιατορίου  

ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ σύμφωνα με τους αντίστοιχους λογαριασμούς, καθώς και 

τις εκκενώσεις βόθρων αυτού. 
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Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση με δικές του δαπάνες να επισκευάζει όλες τις εγκαταστάσεις 

(ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, αποχετεύσεις, πυρασφάλειας, ανίχνευσης φυσικού αερίου, κλπ), τα 

μηχανήματα, τα έπιπλα και λοιπά είδη που βρίσκονται στον χώρο λειτουργίας του. 

Γενικά υποχρεούται στην συντήρηση και διατήρηση σε καλή λειτουργική κατάσταση όλων των 

εγκαταστάσεων του Εστιατορίου, του Μαγειρείου και του εξοπλισμού αυτών και των δικτύων της 

ηλεκτρικής, υδραυλικής και θερμαντικής εγκατάστασής τους, των εξαρτημάτων τους, των 

εγκαταστάσεων εξαερισμού, καθώς και την άμεση επισκευή με δαπάνη του των παρουσιαζομένων από 

συνήθη χρήση φθορών ώστε η λειτουργία του Εστιατορίου και του Μαγειρείου να είναι συνεχής και 

εύρυθμη. Eπίσης υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση των καταστρεφόμενων ειδών, καθώς  και 

των κρινόμενων ακαταλλήλων από αρμόδια, για τον έλεγχο του Εστιατορίου όργανα. 

 

2. Απαγορεύεται ρητά κάθε υπομίσθωση  των εστιατορίων ολική η μερική, η παραχώρησή τους με 

οποιοδήποτε τρόπο η εκχώρηση σε τρίτο μέρος η το σύνολο των δικαιωμάτων του αναδόχου από την 

συνομολογηθείσα σύμβαση και χωρίς αντάλλαγμα.  

 

3. Το Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. έχει το δικαίωμα της μονομερούς λύσης της σύμβασης, αν 

δεν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της σύμβασης, μετά από προειδοποίηση που θα 

κοινοποιηθεί με απόδειξη στον ανάδοχο δύο (2) μήνες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία ορισμού 

της μονομερούς λήξης της σύμβασης. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να αξιώσει καμιά αποζημίωση. Εάν λυθεί 

μονομερώς η σύμβαση από μέρους του Δ.Σ του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. κάθε δικαίωμα που έχει 

παραχωρηθεί από τον ανάδοχο υπέρ τρίτου θεωρείται, ότι δεν υπάρχει ως προς το Δ.Σ. του Ειδικού 

Ταμείου του Ιδρύματος. 

 

4. Το συσσίτιο παρέχεται στο Εστιατόριο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου όλες τις ημέρες της 

εβδομάδος συνέχεια από 1ης Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους μέχρι 30 Ιουνίου του επόμενου 

και το αργότερο μέχρι τέλους εξεταστικής περιόδου, θα διακόπτεται μόνο κατά τις ημέρες των 

διακοπών των Χριστουγέννων (15 ημέρες) από 23-12 μέχρι 6 Ιανουαρίου και Πάσχα (15 ημέρες) 

Κυριακή Βαίων έως Κυριακή του Θωμά), καθώς και τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο , 

σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Οι ώρες λειτουργίας στο Εστιατόριο θα είναι από τις 12μ. ως 

4μμ. και από 7μμ. έως 9μμ. Το πρωινό θα προσφέρεται κατά τις ώρες 7π.μ.-9π.μ. Οι ώρες αυτές 

δύναται μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ειδικού Ταμείου Πανεπιστημίου να 

τροποποιούνται αν κατά την εφαρμογή διαπιστωθεί ότι δεν εξυπηρετούνται οι φοιτητές. Τα γεύματα 

θα παρασκευάζονται και θα παρέχονται στους σιτιζόμενους δύο (2) φορές τη μέρα στις ώρες 

λειτουργίας του εστιατορίου. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους να παρέχει δωρεάν σίτιση 

επιχορηγούμενη από το κράτος, στους δικαιούμενους δωρεάν σίτισης φοιτητών σύμφωνα με την κοινή 
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υπουργική απόφαση Οικονομικών-Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 

Αριθμ.Φ5/68535/Β3(ΦΕΚ 1965/18-6-2012) και εν γένει από τις κείμενες διατάξεις σε περίπτωση 

νομοθετικής μεταβολής. 

 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων, ανελλιπώς αναλυτικό εβδομαδιαίο 

πρόγραμμα σίτισης το οποίο δεν θα τροποποιεί χωρίς την έγκριση της Επιτροπής σίτισης. Τα γεύματα 

θα  παρέχονται δύο φορές την ημέρα και θα είναι διαφορετικό το μεσημεριανό φαγητό από το 

βραδινό. Επίσης υποχρεούται σε κάθε γεύμα να παρασκευάζει δύο ειδών φαγητά με δικαίωμα επιλογής 

του ενός εκ των δύο από τους σιτιζομένους και να επαναλαμβάνει διαδοχικά το πρόγραμμα 

εδεσματολογίου της ημερήσιας σίτισης των τεσσάρων, εβδομάδων, που υπέβαλε μαζί με την 

προσφορά του. Τυχόν αλλαγές στο σιτηρέσιο του αναδόχου λόγω έλλειψης  ενός προϊόντος στην 

αγορά μπορούν να γίνουν μετά  από έγκριση της επιτροπής σίτισης με την προϋπόθεση ότι το νέο 

γεύμα θα είναι εξ' ίσου ικανοποιητικό με το σιτηρέσιο του προγράμματος. Το ημερήσιο σιτηρέσιο θα 

πρέπει να πληροί όλους τους όρους της ορθής διατροφής. 

6. Η ημερήσια σίτιση των φοιτητών θα γίνεται στην ενιαία τιμή των Ευρώ ( και για τα δύο γεύματα, 

μεσημέρι-βράδυ) με την επίδειξη της ειδικής ταυτότητας με την οποία θα εφοδιάζεται ο δικαιούμενος 

δωρεάν σίτισης φοιτητής από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Γ.Π.Α. Ο ανάδοχος υποχρεούται να 

προσφέρει ημερήσια σίτιση και σε άλλους μη δικαιούμενους δωρεάν σίτισης φοιτητές καθώς και σε 

προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Γ.Π.Α. οι οποίοι δεν έχουν κάρτα σίτισης στην τιμή 

των 1,80 ευρώ  σιτηρέσιο πλέον Φ.Π.Α. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει ημερήσια 

σίτιση και στο διδακτικό, διοικητικό κλπ προσωπικό του Πανεπιστημίου, οι οποίοι δεν δικαιούνται 

δωρεάν σίτιση και δεν διαθέτουν κάρτα σίτισης στο ποσό των 3,50 ευρώ σιτηρέσιο 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) την ημέρα. Το τελευταίο σημαίνει πως με τα πληρωτέα αυτά αντίτιμα 

όλοι οι μη δικαιούμενοι δωρεάν σίτισης θα μπορούν σιτίζονται και μεσημεριανό αλλά και βραδινό. Οι 

μη δικαιούμενοι δωρεάν σίτισης φοιτητές, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές  καθώς και το 

διδακτικό, διοικητικό κλπ. προσωπικό του Πανεπιστημίου που θα σιτίζονται στο εστιατόριο, εκτιμάται 

ότι αριθμητικά δεν θα υπερβαίνουν το 10% του συνόλου των δικαιούχων φοιτητών. Ο ακριβής 

αριθμός της εν λόγω κατηγορίας προσώπων, οι οποίοι θα επιδιώξουν,  καθημερινώς την σίτισή τους 

στο εστιατόριο, δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί εκ των προτέρων, ούτε, άλλωστε, η εκ των 

πραγμάτων αντικειμενική αδυναμία ακριβούς εκ των προτέρων καθορισμού αυτών. Με την παροχή 

αυτή, ο ανάδοχος μπορεί να αξιοποιήσει την σχετική δυνατότητα ευρισκόμενος σε καθημερινή 

ετοιμότητα για την παροχή όσο το δυνατόν περισσότερων γευμάτων καθώς και βελτιωμένων ποιοτικά 

και ποσοτικά προς όφελος των σιτιζομένων. 
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7. Στον ανάδοχο του διαγωνισμού παρέχεται, χωρίς μίσθωμα η χρήση του Εστιατορίου του 

Πανεπιστημίου με όλες τις ηλεκτρικές, υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις και τα εξοπλιστικά 

μέσα αυτού. 

 

8. Το Εστιατόριο που προορίζεται, για την σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου για δύο (2) χρόνια, 

διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό σε έπιπλα, σκεύη κλπ. για την λειτουργία του, θα παραχωρηθεί 

στον ανάδοχο με ιδιαίτερο πρωτόκολλο παραλαβής και παραδόσεως την ημέρα της υπογραφής του 

συμφωνητικού και το οποίο θα επισυναφθεί σ' αυτό.  

 

9. 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 του Οδηγού Υγιεινής Νο1 του ΕΦΕΤ  για τις 

επιχειρήσεις μαζικής εστίασης διενεργείται από αρμόδια Επιτροπή, που ορίζεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Ειδικού Ταμείου του Γεωπονικού 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 στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Ταμείου του Γεωπονικού 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. Για τον 

σκοπό αυτό υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο, για όλες τις ώρες λειτουργίας του εστιατορίου. 

 

10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει στους χώρους του εστιατορίου σύστημα Αυτοελέγχου 

(Σύστημα HACCP) όπως τούτο προβλέπεται από την κοινοτική οδηγία (Κανονισμός 852/2004 και 

οδηγία 93/43) και εθνική νομοθεσία (ΚΥΑ 478/21-9-2000) βασιζόμενο στον σχετικό Οδηγό Υγιεινής 

Πρακτικής του ΕΦΕΤ.Η μη εφαρμογή αποτελεί παράβαση των όρων της σύμβασης. 

Το εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Υγιεινής Τροφίμων του ΓΠΑ θα αναλάβει την εναρμόνιση του 

Συστήματος Αυτοελέγχου που έχει ήδη συντάξει και θα ελέγχει την τήρησή του. Ο έλεγχος θα 

πραγματοποιείται μικροσκοπικά και εργαστηριακά. Το κόστος του ελέγχου θα καταβάλλεται στο ΕΛΚΕ 

σύμφωνα με σχετική σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αναδόχου και Διευθυντή του Εργαστηρίου. 

 

11. Η παρασκευή των γευμάτων θα γίνεται στον χώρο του Εστιατορίου του Ιδρύματος 

απαγορευμένης ρητά της παρασκευής φαγητών έξω από τον χώρο  του Εστιατορίου και της 

μεταφοράς τους στην συνέχεια στο Εστιατόριο. Επίσης 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 ημέρα. Επίσης υποχρεούται να χρησιμοποιεί, για την παρασκευή των 

φαγητών υλικά πρώτης ποιότητας. 
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Ειδικότερα: 

 

Α. Τα κρέατα θα είναι νωπά και αρίστης ποιότητας. Απαγορεύεται ρητά η χρησιμοποίηση 

κατεψυγμένων κρεάτων και απαγορεύεται ο ανάδοχος να μεταφέρει στο Εστιατόριο από την αγορά 

έτοιμο κιμά, για την παρασκευή φαγητών. Ο κιμάς θα παρασκευάζεται από καθαρό άπαχο μυϊκό κρέας 

νωπό, σύμφωνα με τα παραπάνω, το οποίο πρέπει να κόβει με ευθύνη του στην κουζίνα του 

Εστιατορίου σε κιμά, σε ώρα προκαθορισμένη, για να είναι δυνατός ο έλεγχος. Ιδιαίτερα οι κεφτέδες 

κ.λ.π. δεν θα περιέχουν άμυλο (ψωμί) σε αναλογία μεγαλύτερη του 18%, υπολογιζόμενου επί ξηράς 

ουσίας, το δε ψήσιμό τους θα είναι πλήρες. 

Β. Τα ψάρια θα είναι νωπά ή κατεψυγμένα αρίστης ποιότητας. 

Γ. Τα φρούτα και τα λαχανικά θα είναι νωπά και να μην είναι ποιοτικά υποβαθμισμένα. Η 

χρησιμοποίηση κατεψυγμένων λαχανικών επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που δεν θα υπάρχουν 

νωπά στην αγορά. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κονσερβοποιημένων λαχανικών. 

Δ. Τα βούτυρα, τα φυτικά λίπη και τα φυτικά έλαια θα είναι όπως ορίζεται παραπάνω πρώτης 

ποιότητας. Ειδικότερα για τα φυτικά έλαια θα χρησιμοποιείται κυρίως ελαιόλαδο και δευτερευόντως 

αραβοσιτέλαιο ή ηλιέλαιο ή σογιέλαιο.  

Ε. Να χρησιμοποιείται φέτα και θα πρέπει να έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ορίζει το άρθρο 83 

του κώδικα τροφίμων για τη φέτα. 

 

Ειδικότερα θα χρησιμοποιείται: 

 

Α. Τα κρέατα θα είναι νωπά και αρίστης ποιότητας. Απαγορεύεται ρητά η χρησιμοποίηση 

κατεψυγμένων κρεάτων και απαγορεύεται ο ανάδοχος να μεταφέρει στο Εστιατόριο από την αγορά 

έτοιμο κιμά, για την παρασκευή φαγητών. Ο κιμάς θα παρασκευάζεται από καθαρό άπαχο μυϊκό κρέας 

νωπό, σύμφωνα με τα παραπάνω, το οποίο πρέπει να κόβει με ευθύνη του στην κουζίνα του 

Εστιατορίου σε κιμά, σε ώρα προκαθορισμένη, για να είναι δυνατός ο έλεγχος. Ιδιαίτερα οι κεφτέδες 

κ.λ.π. δεν θα περιέχουν άμυλο (ψωμί) σε αναλογία μεγαλύτερη του 18%, υπολογιζόμενου επί ξηράς 

ουσίας, το δε ψήσιμό τους θα είναι πλήρες. 

Β. Τα ψάρια θα είναι νωπά ή κατεψυγμένα αρίστης ποιότητας. 

Γ. Τα φρούτα και τα λαχανικά θα είναι νωπά και να μην είναι ποιοτικά υποβαθμισμένα. Η 

χρησιμοποίηση κατεψυγμένων λαχανικών επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που δεν θα υπάρχουν 

νωπά στην αγορά. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κονσερβοποιημένων λαχανικών. 

Δ. Τα βούτυρα, τα φυτικά λίπη και τα φυτικά έλαια θα είναι όπως ορίζεται παραπάνω πρώτης 

ποιότητας. Ειδικότερα για τα φυτικά έλαια θα χρησιμοποιείται κυρίως ελαιόλαδο και δευτερευόντως 

αραβοσιτέλαιο ή ηλιέλαιο ή σογιέλαιο.  
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Ε. Να χρησιμοποιείται φέτα και θα πρέπει να έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ορίζει το άρθρο 83 

του κώδικα τροφίμων για τη φέτα. 

 

Ειδικότερα θα χρησιμοποιείται: 

 

α) Για τα πιλάφια , μακαρόνια, πουρέ πατάτας και παρεμφερή φαγητά, πρόσμιξη αγνού βουτύρου σε 

αναλογία 25% με φυτικά λίπη αρίστης ποιότητας (κατάστασης αγορανομικής). 

β) Για τις σαλάτες, όσπρια και λαχανικά θα χρησιμοποιείται ελαιόλαδο επαρκές και αγνό Α ποιότητας 

(αγορανομικής) οξύτητας Ο-Ι. 

γ) Για το τηγάνισμα των ψαριών θα χρησιμοποιείται μόνο ελαιόλαδο αγνό Α ποιότητας, 

(αγορανομικής) οξύτητας 0-1. Για το τηγάνισμα της πατάτας, κεφτέδων κ.λ.π. θα χρησιμοποιείται 

ελαιόλαδο αγνό Α ποιότητας ή φυτικά έλαια κατά τα ανωτέρω. Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται 

ζωικά λίπη.  Τα απομένοντα απο το τηγάνισμα λάδια δεν θα ξαναχρησιμοποιούνται. 

 

12. Η διάθεση οινοπνευματωδών ποτών επιτρέπεται μόνο κατόπιν απόφασης του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. 

 

13. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί το Εστιατόριο και τις εγκαταστάσεις του αποκλειστικά, 

για την σίτιση των φοιτητών κ.λ.π. όπως αναφέρεται παραπάνω. 

Xορευτικές ή ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις φοιτητών η άλλων Πανεπιστημιακών συλλόγων 

επιτρέπονται μετά από έγκριση του Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Ιδρύματος κατόπιν υποβολής 

σχετικού αιτήματος (εγγράφως). 

 

14. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει πάντοτε επαρκές και ειδικευμένο προσωπικό, για την πλήρη και 

εξυπηρέτηση των σιτιζομένων φοιτητών εφοδιασμένων με τα απαραίτητα βιβλιάρια Υγείας, πρόσφατα 

θεωρημένα όπως προβλέπεται από τον Οδηγό Υγιεινής Πρακτικής. 

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). Ο καθαριστής που θα υπάρχει οπωσδήποτε στο προσωπικό θα απασχολείται 

αποκλειστικά και μόνο με την καθαριότητα. Η καθαριότητα των χώρων εν γένει του Εστιατορίου είναι 

της αποκλειστικής ευθύνης του αναδόχου να διατηρείται άψογος και εις το ενδιάμεσο των γευμάτων 

χρόνο. 

     Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύπτει το 50% των αναγκών του Εστιατορίου σε βοηθητικό 

προσωπικό με φοιτητές του Ιδρύματος εφόσον υπάρχουν ενδιαφερόμενοι και δηλώσουν τούτο πριν 

από την έναρξη της λειτουργίας του Εστιατορίου. Οι απασχολούμενοι φοιτητές του Ιδρύματος θα 
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δύναται να έχουν μερική απασχόληση και θα αμείβονται ανάλογα με τις ώρες εργασίας, σύμφωνα με 

την κείμενη εργατική νομοθεσία. 

     Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι φοιτητές ο ανάδοχος θα συμπληρώνει το 

παραπάνω ποσοστό προσωπικό με ιδιώτες. 

     Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του (ιδιώτες και φοιτητές), σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις. Το Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. και γενικά το Πανεπιστήμιο ουδεμία ευθύνη 

φέρει, για τις συνέπειες της μη ασφάλισης αυτών. 

     Το προσωπικό προσλαμβάνεται από τον ανάδοχο, 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. 

     Το Δ.Σ. του Ειδικού ταμείου του Γ.Π.Α. κατόπιν εισήγησης των παραπάνω αρμοδίων οργάνων και 

με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή του δύναται να ζητήσει από τον ανάδοχο να απολύσει υπάλληλο του 

Εστιατορίου, για λόγους υγείας (ψυχικό η μεταδοτικό νόσημα), επανειλημμένης κακής συμπεριφοράς, 

έλλειψης καθαριότητας. Ο απολυόμενος δεν δύναται να απαιτήσει την τυχόν δικαιούμενη αποζημίωση 

από το Γ.Π.Α. 

 

15. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντίζει να γίνεται η περισυλλογή των ειδών που 

χρησιμοποιήθηκαν, για την σίτιση και ο καθαρισμός των τραπεζιών από ιδιαίτερο προσωπικό αμέσως 

μετά το τέλος της σίτισης κάθε φοιτητή, για να βρίσκουν πάντοτε θέσεις διαθέσιμες και καθαρές οι 

νεοεισερχόμενοι. 

 

16. Σε περίπτωση που θα αυξηθεί η αξία του ημερήσιου σιτηρέσιου των # 1,80 € # μη 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. που δικαιούνται οι φοιτητές, θα βελτιώνεται ανάλογα και το μενού 

λαμβανομένου υπόψη και του ποσοστού αύξησης του πληθωρισμού ύστερα από διαπραγμάτευση με 

την παραπάνω αρμόδια επιτροπή και έγκριση του Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α.  

 

17. 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. 

 

18. Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά την λήξη της σύμβασης να αποζημιώσει το Ειδικό Ταμείο του 

Γ.Π.Α. για κάθε φθορά, καταστροφή ή απώλεια των παραδοθέντων σ' αυτόν εγκαταστάσεων, 

μηχανημάτων, επίπλων, μαγειρικών σκευών και ειδών εστίασης, όχι όμως και για φθορές που 

οφείλονται σε συνήθη χρήση. 
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19. Μετά την λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) μέρες να είναι έτοιμος, 

για την παράδοση των χώρων του Εστιατορίου και των εγκαταστάσεων αυτού. Επίσης να εξοφλήσει 

τυχόν οφειλές προς το ΕΛΚΕ από την εφαρμογή του άρθρου 10 του παρόντος. 

     Η παράδοση θα γίνει σε επιτροπή, που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Ταμείου του 

Γ.Π.Α. Η εν λόγω επιτροπή θα καταρτίσει πίνακες του παραπάνω υλικού στους οποίους θα 

αναφέρονται οι φθορές, καταστροφές ή απώλειες και η αποτίμησή του σε Ευρώ και θα τους υποβάλλει 

στο Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. το οποίο θα καθορίσει το ποσοστό των οφειλομένων στην 

συνήθη χρήση φθορών, κατά δίκαια κρίση. 

 

20. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την λήξη της ισχύος της σύμβασης 

και την παράδοση των χώρων, εγκαταστάσεων κ.λ.π. του Εστιατορίου και εφόσον έχει εκπληρώσει 

όλες τις υποχρεώσεις του προς το Πανεπιστήμιο. 

 

21. Η εξόφληση των λογαριασμών συσσιτίου θα γίνεται σε εύλογο χρόνο με την έκδοση χρηματικού 

εντάλματος και στην συνέχεια έκδοσης επιταγής από το Λογιστήριο του Παν/μίου με την προϋπόθεση 

πάντοτε της ύπαρξης πιστώσεων που παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, για 

τα συσσίτια των φοιτητών. Προκαταβολές είτε έναντι γενομένης παροχής συσσιτίου είτε έναντι 

μελλοντικής είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν δίνονται. 

 

22. Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει εκτός ανωτέρας βίας, την λειτουργία του Εστιατορίου. Σε 

περίπτωση διακοπής κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και η εγγύηση καλής εκτέλεσης του καταπίπτει 

υπέρ του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. και το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού αποφασίζει την επανάληψη 

του διαγωνισμού σε βάρος του. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει στο Παν/μιο ποινική 

ρήτρα #1.000 € # (χιλίων ευρώ) και θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα σίτισης των φοιτητών του Ιδρύματος 

μέχρις ανάδειξης νέου αναδόχου και για διάστημα μέχρι τριών (3) μηνών. 

     Επίσης υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε άλλης ζημιάς του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. 

 

23. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δεχθεί ανεπιφύλακτα το κατά τα παραπάνω σύστημα λειτουργίας του 

Εστιατορίου. 

     Στο Εστιατόριο εφαρμόζεται η ισχύουσα Νομοθεσία περί παροχής δωρεάν σίτισης φοιτητών Α.Ε.Ι. 

και ο κανονισμός λειτουργίας των φοιτητικών συσσιτίων. 

 

24α) Σε περίπτωση παράβασης όρων της σύμβασης, στην οποία θα περιληφθούν όλοι οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης, ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς άλλη διατύπωση στην καταβολή ποινικής 

ρήτρας μέχρι  #1.000,00 € # (χίλια Ευρώ) για κάθε όρο ή υποχρέωσή του, επιβαλλομένης με 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ειδικού Ταμείου του Παν/μίου. 
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     Σε περίπτωση υποτροπής η παραπάνω ρήτρα ορίζεται μέχρι # 2.000,00 € # (δύο χιλιάδες Ευρώ) 

για κάθε παράβαση και επιβάλλεται, χωρίς άλλη διατύπωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. Η είσπραξη των ανωτέρω ποσών θα γίνεται μέσα σε χρονικό διάστημα 

δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης στον ανάδοχο με οποιοδήποτε 

τρόπο με κατάθεσή μετρητών στο Ταμείο του Ιδρύματος ή με κατάθεση μετρητών στον λογαριασμό 

του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που 

τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και προσκόμιση του παραστατικού κατάθεσης της Τράπεζας της 

Ελλάδος στο Ταμείο του Ιδρύματος.  

 

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. εκτός από τις παραπάνω κυρώσεις, 

δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, εάν παραβεί και άλλους ουσιώδεις όρους της σύμβασης καθ' 

υποτροπή. Μεταξύ των ουσιωδών όρων περιλαμβάνονται οι αναφερόμενοι στην καλή λειτουργία του 

Εστιατορίου στην παροχή μερίδων σε ποιότητα και ποσότητα, σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις 

στην τήρηση της άμεμπτου καθαριότητας κ.λ.π.  

     Το ποσό που οφείλει να καταβάλλει ο ανάδοχος, για ποινική ρήτρα, σύμφωνα με τα ανωτέρω 

δικαιούται να παρακρατήσει το Ειδικό Ταμείο του Γ.Π.Α. από την εγγύηση καλής εκτέλεσης, αυτός δε 

υποχρεούται να συμπληρώσει αυτήν μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος ήθελε 

αρνηθεί ή αμελήσει να συμπληρώσει το κρατηθέν από την εγγύησή του ποσό, το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Ειδικού Ταμείου του Παν/μίου δύναται, χωρίς άλλη διατύπωση να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.  

 

25. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί καθημερινά στατιστικά στοιχεία των σιτιζομένων στο 

Εστιατόριο με μέθοδο που θα συμφωνηθεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γ.Π.Α. 

     Τα στοιχεία αυτά ο ανάδοχος οφείλει να τα υποβάλει στο Λογιστήριο του Παν/μίου εντός του 

πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα που αφορούν την σίτιση. 

 

26. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει, για να υπογράψει την σχετική σύμβασή του μέσα σε δέκα 

(10) ημέρες από την κλήση του. Εάν δεν προσέλθει για να υπογράψει μέσα στην παραπάνω προθεσμία 

την σχετική σύμβαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Ταμείου του Παν/μίου κηρύσσει αυτόν 

έκπτωτο και αποφασίζει την κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής υπέρ του Ειδικού Ταμείου του 

Γ.Π.Α. Επιπλέον ο κηρυχθείς έκπτωτος ανάδοχος  υποχρεούται να επανορθώσει κάθε ζημιά, που θα 

προκύψει από την επανάληψη του διαγωνισμού. 

 

27. Ο ανάδοχος υποχρεούται σε πρόσθετη σίτιση περιορισμένου αριθμού φοιτητών (μη δυναμένου να 

υπερβεί το 10% του συνολικού αριθμού των σιτιζομένων φοιτητών) που δεν δικαιούνται κάρτα σίτισης 

εφόσον με απόφαση του Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. κριθεί ότι οι εν λόγω φοιτητές δεν έχουν 

οικονομική ευχέρεια. 
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28. Η καθαριότητα και απολύμανση των κοινοχρήστων χώρων της Εστίας (τουαλεττών, εισόδου και 

κλίμακας εισόδου, όπως επίσης και των πέριξ χώρων) η καθαριότητα των οποίων σχετίζεται με τις 

δραστηριότητες του Εστιατορίου και του Κυλικείου θα γίνεται από κοινού, με τον ανάδοχο του 

Κυλικείου. Συγκεκριμένα ο μεν ανάδοχος του Εστιατορίου υποχρεούται να διατηρεί τους χώρους 

αυτούς καθαρούς τους ζυγούς μήνες, ο δε ανάδοχος του Κυλικείου τους μονούς μήνες. 

 

29. Απαγορεύεται η είσοδος κατοικιδίων ζώων μέσα στον χώρο του Εστιατορίου. 

 

30. Σε περίπτωση παρακωλύσεως της εισόδου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου του Εστιατορίου η 

λειτουργία του Εστιατορίου αναστέλλεται για λόγους προστασίας της υγείας των σιτιζομένων 

φοιτητών. 

 

31. Διευκρινίζεται ότι το Ειδικό Ταμείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών δεν έχει καμιά αστική ή 

ποινική ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οιουδήποτε μέλους του προσωπικού του αναδόχου και 

απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωσή του από οποιαδήποτε αιτία. 

 

32. Ο ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας 

δηλαδή, καταβολή νομίμων αποδοχών οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες 

των προβλεπομένων από την οικεία ΣΣΕ (Κλαδική), τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική 

κάλυψη κ.λπ. Επίσης ρητά αναφέρεται ότι η μη εξόφληση των δεδουλευμένων και η μη καταβολή των 

ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ του προσωπικού του αναδόχου, μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, 

για τα οποία καμία απολύτως ευθύνη δεν θα έχει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αποτελεί λόγο 

κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου. 

 

33. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με 

την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 

σχετικά με την εκτέλεση των υπηρεσιών. 

 

34. Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας 

Αρχής. 

 

35.  Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατυχήματα ή από 

κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας 

που προκληθεί σε τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο ανάδοχος υποχρεούται μόνος 

αυτός προς αποκατάστασή της. 
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36. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση /κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την ένωση 

/κοινοπραξία θα είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την 

εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν 

υφιστάμενες μεταξύ τους συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις 

εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του 

άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της σύμβασης. 

 

37. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση /κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σύμβασης, οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης /κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητάς του, για 

οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 

υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους όρους. 

 

38. Στην ως άνω περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά εγγράφως την 

Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής οι συμβατικοί όροι μπορούν να 

εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης /κοινοπραξίας, η σύμβαση υλοποιείται από τα 

λοιπά μέλη στο σύνολό της και εξακολουθεί να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η σχετική 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής περί της δυνατότητας εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα 

εναπομείναντα μέλη κοινοποιείται εγγράφως στον ανάδοχο. 

 

39. Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για να 

εκπληρώσουν τους όρους της σύμβασης, τότε η ανάδοχος ένωση /κοινοπραξία οφείλει να προτείνει 

αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος μέλους. Η πρόταση θα πρέπει να 

συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα στα οποία ο αντικαταστάτης δεσμεύεται για την προσήκουσα 

εκπλήρωση των εν λόγω συμβατικών όρων και την εν γένει υποκατάσταση του στις υποχρεώσεις του 

αποχωρούντος μέλους. Η Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει με απόφασή της την αντικατάσταση αυτή. Σε 

περίπτωση όμως που η πρόταση για συγκεκριμένο αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, η Αναθέτουσα 

Αρχή διατηρείτο δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο ένωση /κοινοπραξία έκπτωτο. 

 

40. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να του 

χορηγηθούν οι αναγκαίες άδειες λειτουργίας και κάθε άλλη άδεια που αφορά την εν γένει λειτουργία 

του εστιατορίου. Το Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Ιδρύματος και γενικά το Γ.Π.Α. δεν φέρει ουδεμία 

ευθύνη σε περίπτωση μη έκδοσης των απαιτούμενων αδειών, ούτε ενέχεται αποζημιωτικά έναντι του 

αναδόχου εξ αυτών των αιτιών. 
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3: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) 

προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί 

συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών», του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών του 

Δημοσίου», των άρθρων 35 παρ. 1 και 36 του Π.Δ. 346/12-10-98 και του Ν. 2741/99. 

2. Το Πανεπιστήμιο έχει δικαίωμα να καταγγείλει την σύμβαση που θα υπογραφεί οποτεδήποτε 

και να κηρύξει τον Ανάδοχο έκπτωτο, σε περίπτωση που δεν τηρεί τους όρους της. Στην 

περίπτωση αυτή θα εκπίπτει αυτοδικαίως και η εγγύηση καλής εκτέλεσης υπέρ του 

Πανεπιστημίου. 

3. Το Πανεπιστήμιο δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για την υπερωριακή 

απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή του προσωπικού του Αναδόχου. 

4. Για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του εστιατορίου και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 

σιτιζόμενων φοιτητών, δύναται με απόφαση του Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. ή του 

αρμοδίου κατά το νόμου οργάνου, να παραταθεί η ισχύς των ειδικών ταυτοτήτων σίτισης για 

χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δυο πρώτων μηνών του επομένου ακαδημαϊκού έτους 

(Σεπτέμβριος και Οκτώβριος).  

5. Τυχόν παράταση της διάρκειας της σύμβασης με τον Ανάδοχο μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις. 

6. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο η Εκχώρηση μέρους ή του συνόλου των υπηρεσιών. 

Απαγορεύεται ρητά κάθε υπομίσθωση του εστιατορίου ολική ή μερική ή παραχώρηση με 

οποιονδήποτε τρόπο ή εκχώρηση σε τρίτους μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων του 

Αναδόχου, έστω και χωρίς αντάλλαγμα. Επίσης απαγορεύεται η ανάθεση υποεργολαβικά 

τμημάτων της Σύμβασης σε τρίτους. 

7. Κάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του Αναδόχου και του Πανεπιστημίου από τη 

σύμβαση που θα υπογραφεί θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια 

τα οποία θα δικάζουν αμετάκλητα. 

 

4. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής της έως και 30/06/2017 και το αργότερο 

μέχρι το τέλος τυχόν παράτασης της εξεταστικής περιόδου του έτους 2017. Τυχόν παράταση της 

διάρκειας της σύμβασης με τον Ανάδοχο μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
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5. ΠΛΗΡΩΜΗ  

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε δεδουλευμένου μήνα, μετά την 

βεβαίωση της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας σχετικά με τον αριθμό των δικαιούμενων σίτισης, όπως 

προκύπτει από την ονομαστική κατάσταση του τμήματος σε περίπτωση δε μεταβολής αυτού, μετά από 

έκδοση σχετικής απόφασης της Συγκλήτου ή από το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο του 

Πανεπιστημίου, καθώς και μετά την βεβαίωση της Επιτροπής Φοιτητικού Εστιατορίου για την καλή 

εκτέλεση των όρων της σύμβασης, με χρηματικό ένταλμα, το οποίο εκδίδεται στο όνομά του, βάσει 

των νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής 

ενημερότητας, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη αυτοπροσώπου εμφανίσεως του 

δικαιούχου, κ.λ.π.). Τα δικαιολογητικά είσπραξης που πρέπει να προσκομίσει, είναι τα εξής: 

α. Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ Α.Ε, Απόσπασμα Πρακτικών Συνεδριάσεως του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε, από το οποίο να προκύπτει ποια είναι τα εκπροσωπούντα την 

Εταιρεία και δεσμεύοντα αυτήν με την υπογραφή τους πρόσωπα. 

β. Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής υπέρ προσωπικών εταιρειών 

 (Ομόρρυθμες, Ετερόρρυθμες και Ε. Π. Ε.) 

1. Το τελευταίο καταστατικό και 

2. Βεβαίωση του αρμοδίου τμήματος του Πρωτοδικείου ότι δεν έχει επέλθει μεταβολή στα 

πρόσωπα που εκπροσωπούν την Εταιρία.  

 

6. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2198/22-3-94, άρθρο 24, θα παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος 4% 

στην καθαρή αξία του τιμολογίου, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη κράτηση. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 

7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής, ο Ανάδοχος κατέθεσε στο Πανεπιστήμιο την 

από ..... ....... 200.... εγγυητική επιστολή της ..................Τράπεζας ......................... με αριθμό 

........./............./....... ποσού € ..................... 

Η εγγύηση αυτή έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την λήξη της ισχύος 

της σύμβασης και την πλήρη και κανονική εκπλήρωση όλων των όρων αυτής.  

 

 

Το Πανεπιστήμιο μπορεί να καταγγείλει την σχετική σύμβαση, λόγω αδυναμίας του Αναδόχου να 

τηρήσει οποιοδήποτε από τους όρους που περιλαμβάνονται σ’ αυτή και να ζητήσει αποζημίωση, ίση με 

το αντίστοιχο κόστος τριών μηνών. 
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Κάθε διαφορά που θα προκύπτει μεταξύ του Αναδόχου και του Πανεπιστημίου από τη σύμβαση που 

θα υπογραφεί θα επιλύεται από τα εδρεύοντα στην Αθήνα αρμόδια δικαστήρια τα οποία θα δικάζουν 

αμετάκλητα. 

 

Η παρούσα συντάχτηκε και υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα και έλαβε μια η Ανάδοχος 

και τρία το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

 

 

Για το Ειδικό Ταμείο του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Πρύτανης 
 

Για την Ανάδοχο Εταιρία 

 

 

                ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ 

  

 

 

 

 

 

15PROC002761908 2015-05-08


