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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΤΟΚΗ 72

Πόλη

ΚΕΡΚΥΡΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

49100

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός NUTS

EL622

Τηλέφωνο

2661087659, 2661087601
2661044385, 2661082119
2661087635

Φαξ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
Αρμόδιος για πληροφορίες
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

gtopsi@ionio.gr
roussino@ionio.gr
Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης
Δ/νση Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας
www.ionio.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Πανεπιστήμιο και είναι ΝΠΔΔ κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.1
περ.4 του Ν.4412/16. Ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 4270/14 .
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Εκπαίδευση.
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση.

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των
οικονομικών ετών 2019 και 2020 και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 2631β «Χορηγίες για την λειτουργία
φοιτητικών συσσιτίων τρέχοντος έτους» και ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 857.159,99 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ήτοι 691.258,05 € (άνευ ΦΠΑ).
Ο συνολικός προϋπολογισμός κατανέμεται ως ακολούθως για το έτος 2019 αντί συνολικού ποσού
427.660,69 € με Φ.Π.Α. 24% και για το έτος 2020 αντί συνολικού ποσού 429.499,30 € με Φ.Π.Α
24%.
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Ανάδειξη αναδόχου για την παροχή σίτισης στους δικαιούμενους δωρεάν σίτιση φοιτητές του
Ιονίου Πανεπιστημίου (Λειτουργία του φοιτητικού εστιατορίου του Πανεπιστημίου – εξοπλισμός
του εστιατορίου, προμήθεια πρώτων υλών, παρασκευή φαγητού, διανομή και εξυπηρέτηση,
καθαριότητα εστιατορίου) με ενιαίο εδεσματολόγιο (μενού) τριών γευμάτων ημερησίως (πρωί,
μεσημέρι, βράδυ), για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, εκτός των διακοπών Χριστουγέννων,
Πάσχα και καλοκαιριού.
Η παροχή σίτισης θα είναι για 659 φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου ανά έτος, με ποσό
προσφοράς που θα πρέπει να ανέρχεται (ανώτερη τιμή ημερήσιου σιτηρεσίου) έως 2,25€ πλέον
ΦΠΑ .
Ειδικότερα για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο η χρέωση θα γίνει με βάση τον πίνακα
δικαιούχων φοιτητών μηνός Ιουνίου μείον τους διαγραφέντες και σε ποσοστό 40% και 60%
αντίστοιχα.



Ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται ως εξής:
ΕΤΟΣ 2019 αφορά 263 ημέρες (Ενδεικτικές ημερομηνίες από 1/1/2019 έως και 31/12/2019)
659 φοιτητές x 202 ημέρες x 2,25€ άνευ ΦΠΑ = 299.515,50€
659 φοιτητές x 30 ημέρες x 2,25€ x 40/100 άνευ ΦΠΑ = 17.793,00€ για το μήνα Σεπτέμβριο.
659 φοιτητές x 31 ημέρες x 2,25€ x 60/100 άνευ ΦΠΑ = 27579,15€ για το μήνα Οκτώβριο.
Σύνολο 2019: 344.887,65 άνευ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%: 93.591,18
Σύνολο με ΦΠΑ: 427.660,69



ΕΤΟΣ 2020 αφορά 264 ημέρες ενδεικτικές ημερομηνίες 1/1/2020 έως και 31/12/2020)
659 φοιτητές x 203 ημέρες x 2,25€ άνευ ΦΠΑ = 300.998,25€.
659 φοιτητές x 30 ημέρες x 2,25€ x 40/100 άνευ ΦΠΑ = 17.793,00€ για το μήνα Σεπτέμβριο.
659 φοιτητές x 31 ημέρες x 2,25€ x 60/100 άνευ ΦΠΑ =27579,15€ για το μήνα Οκτώβριο.
Σύνολο 2019: 346.370,40 άνευ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%: 83.128,90
Σύνολο με ΦΠΑ: 429.499,30
Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης για το διάστημα από 1-1-19 έως και 31-12-2020
δεν θα ξεπεράσει το ποσό των 857.159,99€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
Επισημαίνεται ότι:
Οι ημερομηνίες διάρκειας του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 είναι ενδεικτικές και δύναται να
τροποποιηθούν κατόπιν σχετικής Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής.
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι
εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
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δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων,
δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η
Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει την Ένωση προσώπων/κοινοπραξία,
η οποία θα ανακηρυχθεί ως Ανάδοχος, να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, στο
μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική
εκτέλεση της σύμβασης.
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο του έργου και σύμφωνα με όσα ορίζονται στην
παρούσα διακήρυξη.
Προσφορά που δίνει τιμή μεγαλύτερη από το ανωτέρω ποσό (προϋπολογισμό) θα
απορρίπτεται.
Οι προσφορές θα καλύπτουν όλο το αναφερόμενο διάστημα.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV): 55300000-3.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 527 ημέρες.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

1.4

Θεσμικό πλαίσιο

Έχοντας υπόψη:
Α.

1. Τις διατάξεις του ν. 4485/17 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/8.8.16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
3. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ. 143/Α΄/28.6.14) « Αρχές Δημοσιονομικής
Διαχείρισης και Εποπτείας – Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ - Δημόσιο Λογιστικό και
άλλες διατάξεις ».
4. Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Φ.Ε.Κ. 74/Α΄/26.3.14) «Διοικητικές Απλουστεύσεις –
Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα –
Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις».
5. Του άρθρου 64 παρ. 2 του ν. 4172/2013 (Φ.Ε.Κ. 167/Α΄/23.7.2013) «Φορολογία εισοδήματος,
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και
άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του ν. 4013/2011 (Φ.Ε.Κ. 204/Α΄/15.9.2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων,
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας), Προ
πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».
7. Τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/Α΄/13.7.10) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
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υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».
8. Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68/Α΄/20.3.2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των
φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».
9. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Φ.Ε.Κ. 248/Α΄/7.11.2000) «Κύρωση Κώδικα Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας».
10. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45/Α΄/9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 7 και 13 και15.
11. Τις διατάξεις του π.δ/τος 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α’/04.05.2017) «Κανονισμός εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών».
12. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (ΑΊ45) "Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες"] όπως
ισχύει.
13. Τις διατάξεις του π.δ. 28/2015 (Φ.Ε.Κ. 34/Α’/23.3.2015) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την
πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία».
14. Τις διατάξεις του π.δ. 83/84 (ΦΕΚ 31/Α/84) «Ίδρυση Ιονίου Πανεπιστημίου».
15΄. Τις διατάξεις της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23-05-2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας
και Ανάπτυξης «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
15. Την Υ.Α.56902/215 (Β΄1924/02.06.201) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
16. Την υπ΄αριθμ. 487/2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας Ανάπτυξης και
Δικαιοσύνης για την «Υγιεινή τροφίμων σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/43/ΕΟΚ» (ΦΕΚ
1219 Β),
17. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της
παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της
παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.
Β. Την αριθμ. πρωτ. 54512/03-04-2018/Β2 (ΑΔΑ: 6ΠΟΠ4653ΠΣ-Ι9Ε) απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα οικονομικά έτη 2019 και 2020.
Γ. Tην από 5/6/2018 Απόφαση Συγκλήτου (16ης συνεδρίασης) έγκρισης προκήρυξης διεθνούς
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού καθώς και έγκρισης του προϋπολογισμού τη δαπάνης.
Δ. Την με αριθμ. Πρωτ. 9/7/2018 απόφαση για πολυετή δέσμευση (ΑΔΑ: 6Ψ1046Ψ8ΝΨ-Μ6Θ)
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 12/9/2018 και ώρα 14:00
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
ως άνω συστήματος, την 18/9/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00

1.6 Δημοσιότητα
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις
11/7/2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 62043
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων
Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο,
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016:
Εφημερίδα «Ναυτεμπορική».
Εφημερίδα «Δημοπρασιών και Πλειστηριασμών».
Εφημερίδα «Γενική Δημοπρασιών».
Εφημερίδα «Καθημερινή Ενημέρωση».
Εφημερίδα «Η Κέρκυρα Σήμερα».
Εφημερίδα «Επισημάνσεις της Κυριακής».
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη
διεύθυνση (URL) : www.Ionior.gr στην διαδρομή: www.ionio.gr►Ανακοινώσεις, στις
12/7/2018
Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή (άρθρο 77 παρ.5
Ν.4270/2014 (ΦΕΚ Α΄143).
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1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α του ν.
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]


•

το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς
και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα 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 από
εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το
ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα
παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα
συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
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Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α'188).
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ.,
είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και
53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται
στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά
αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο
επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα "Apostile" σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η
επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και
53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Κάθε μορφής επικοινωνίας με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη- μέρη της ΣΔΣ και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ
ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε)
το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του
οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται
όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης
από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5)
ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης.
Σχετικά υποδείγματα εγγυητικών επιστολών υπάρχουν στο Παράρτημα B της παρούσας.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά

πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα
σε:
α) κράτος-μέλος της 'Ενωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής για ποσό
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της προσφοράς τους, μη
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Συμμετέχων που υποβάλλει προσφορά για τα σύνολο του
προϋπολογισμού καταθέτει εγγυητική επιστολή που συνολικά ανέρχεται στο ποσό των 13.825,16 €
(δεκατρείς χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτά) .
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι
η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς της παρ. 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας
προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ'
αυτών, και
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα
35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται. Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης
η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της
προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει
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εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει
λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες (σύμφωνα με τα άρθρα 73 έως 78 του
Ν. 4412/2016) και δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή
δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων)
ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1.Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (EE L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (EE C 195
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης- πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (EE L
192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το
ν. 2803/2000 (Α' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (EE L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (EE L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 101 της
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
και ΙΚΕ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ'
ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ'
ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
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Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους .
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266),
όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα
να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από
την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.
4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται
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σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε
εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο
οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016
δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48
του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή της παρ. 2.2.6.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν
αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό,
την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβάλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία
προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του,
παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο
εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που
λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις
ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός
φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί
να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν
λόγω απόφαση.
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του
ν. 4412/2016.
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2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα
διαδικασία σύναψης της σύμβασης.
2.2.4.Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται
να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών,
και να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. Επισημαίνεται ότι το αντίστοιχο αποδεικτικό
μέσο πρέπει να έχει εκδοθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των
προσφορών.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες
με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό
ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, απαιτείται ο ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών των οικονομικών φορέων στο τομέα
δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης (μαζική εστίαση) για τα οικονομικά
έτη 2015, 2016 και 2017 να ανέρχεται στο ποσό των τριακοσίων (€300.000,00) χιλιάδων ευρώ
τουλάχιστον ανά έτος συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: α) κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας (ήτοι
για τα έτη 2015, 2016 και 2017) να έχουν εκτελέσει δύο (2) τουλάχιστον συμβάσεις που να αφορούν
τη μαζική εστίαση τουλάχιστον εξακοσίων πενήντα (650) ατόμων σε καθημερινή βάση για
διάστημα τριών (3) μηνών το ελάχιστο, β) το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσουν για την
υλοποίηση της σύμβασης να διαθέτει εμπειρία στην ειδικότητα με την οποία θα συμμετέχει στην
υλοποίηση της σύμβασης, και γ) να διαθέτουν πιστοποιητικά εφαρμογής συστημάτων ελέγχου
ποιότητας, ασφαλείας και υγιεινής.
2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (2.2.5.) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα (2.2.6.), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους
αναγκαίους πόρους με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των
οποίων στηρίζονται.
Υπό τους ίδιους όρους, οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες
των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
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2.2.8. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς α) δεν βρίσκονται σε μία
από τις καταστάσεις της 2.2.3. και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παρούσης
διακήρυξης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής
το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Ε′ το οποίο αποτελεί
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986.
Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού
(ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του
οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού της 2.2.3 της παρούσας
για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει
από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της
προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό
φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο
Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
2.2.9 Αποδεικτικά μέσα
Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις 2.2.1 έως 2.2.7. της παρούσας, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς,
κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες
άλλων φορέων, σύμφωνα με την παρ. 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν
οι λόγοι αποκλεισμού της 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση.
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου
στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως
εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης
εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η Αναθέτουσα Αρχή
που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν
να ισχύουν.
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Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της 2.2.3. της παρούσας οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 1 της 2.2.3., απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου
ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή
του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση
προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως
άνω παράγραφο.
β) για τις παραγράφους 2 και 4 περίπτωση β΄ της 2.2.3., πιστοποιητικό που εκδίδεται από την
αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.
Ο προσωρινός ανάδοχος έχει επίσης την υποχρέωση να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση αναφορικά
με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, η υποχρέωση αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν
έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το
δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το
Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές
επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου
το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 1 και 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 της 2.2.3, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες
όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 της 2.2.3.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 4 της 2.2.3, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.
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γ) για την παράγραφο 3 της 2.2.3, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και
Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο
(2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
δ) για την παράγραφο 5 της 2.2.3, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους.
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση
με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το
πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. Εάν ο προσωρινός
ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της,
ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της
εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε
άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των
μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της
προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα
της δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης
των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει
υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που
κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση
μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι
γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί
τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η
εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν από την αποστολή του φακέλου του διαγωνισμού για προσυμβατικό έλεγχο
υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας
20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005».
ε) για την παράγραφο 8 της 2.2.3., υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
στ) Για την απόδειξη της απαίτησης της 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας), προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση
του
οικείου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που
είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί
τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή,
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση
του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
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εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού
Υλικού.
ζ) Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της 2.2.5. της παρούσας,
οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει ότι ο ειδικός
ετήσιος κύκλος εργασιών τους στο τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της
σύμβασης (μαζική εστίαση) για τα οικονομικά έτη 2015, 2016 και 2017 ανέρχεται στο ποσό των
τριακοσίων (€300.000,00) χιλιάδων ευρώ τουλάχιστον ανά έτος συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
η) Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παρ. 2.2.6 της παρούσας οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν: α) κατάλογο συμβάσεων (με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας
έναρξης και λήξης και του παραλήπτη) από τον οποίο να προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια της
τελευταίας τριετίας (ήτοι για τα έτη 2015, 2016 και 2017) έχουν εκτελέσει δύο (2) τουλάχιστον
συμβάσεις που να αφορούν τη μαζική εστίαση τουλάχιστον εξακοσίων πενήντα (650) ατόμων σε
καθημερινή βάση για διάστημα τριών (3) μηνών το ελάχιστο, β) κατάλογο του προσωπικού που
θα χρησιμοποιήσουν για την υλοποίηση της σύμβασης με τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών και
τυχόν άλλα στοιχεία που να τεκμηριώνουν τα προσόντα και την εμπειρία του προσωπικού αυτού,
και γ) τα πιστοποιητικά εφαρμογής συστημάτων ελέγχου ποιότητας, ασφαλείας και υγιεινής που
οφείλουν να διαθέτουν, ήτοι i) Πιστοποιητικό εφαρμογής Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας
της εταιρείας κατά το πρότυπο ISO 9001 σχετικό με τις παρεχόμενες υπηρεσίες (διάθεση
γευμάτων και παροχή υπηρεσιών προσωπικού), ii) Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης της
Ασφάλειας των Τροφίμων κατά το πρότυπο ISO 22000 στο πεδίο εφαρμογής “Επιχειρήσεις μαζικής
εστίασης” (με το παραπάνω πιστοποιητικό θα τεκμηριώνεται η προσήκουσα ανάπτυξη, εφαρμογή,
και τήρηση μονίμων διαδικασιών της εταιρείας που αναπτύσσονται και υλοποιούνται σύμφωνα με
τις αρχές του συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP), με βάση τον
Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), και
iii) Πιστοποιητικό διεθνούς προτύπου OHSAS 18001:2007 ή ΕΛΟΤ 1801:2008 για την εφαρμογή
Συστημάτων Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας.
Σε κάθε περίπτωση, όλα τα παραπάνω πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από
αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Α.Ε. (ΕΣΥΔ) ή από τους αντίστοιχους φορείς διαπίστευσης, της αλλοδαπής ή από τους αρμόδιους
κρατικούς φορείς ελέγχου. Τα σχετικά πιστοποιητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή εταιρειών-κοινοπραξίων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα
ανωτέρω πιστοποιητικά υποβάλλονται επί ποινή αποκλεισμού για κάθε μέλος.
θ) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά
έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών,
αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή
του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του,
όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα
την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς
και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς
πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του
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Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις
Αναθέτουσες Αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν
λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω
κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης συνιστούν τεκμήριο
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος
κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από
την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής
τους.
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω,
κατά περίπτωση, δικαιολογητικά για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση,
σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων για
την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική
έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων
εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
--Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών
αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της
περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω
ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες
βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων
αντιγράφων.
--Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί
από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την
αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και
εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη
επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της
Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.
--Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα
οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του
Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων
ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του
άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
--Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των
δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
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2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ

Α.Α

1.

2.

3.
4.
5.

1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΥ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
ΟΜΑΔΑ Α’ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ,
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
Το προτεινόμενο πρόγραμμα τεσσάρων
40%
εβδομάδων και η πληρότητα του
προσφερόμενου μενού καθώς και η
δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών
τουλάχιστον διαφορετικών κυρίως
πιάτων.
Είδος και ποιότητα πρώτων υλών
15%
Σύμφωνα με τα προτεινόμενα στο
Παράρτημα A’ της παρούσας διακήρυξης
Η μελέτη λειτουργίας του Φοιτητικού
5%
Εστιατορίου
Η προσφορά salad bar
10%
Πρόσθετες παροχές προς το
10%
Πανεπιστήμιο (φοιτητές, προσωπικό)
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α’
80%
ΟΜΑΔΑ Β΄ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗΣ
Αριθμός κατά ειδικότητα
Εργατοϋπαλληλικού προσωπικού που
θα διατεθεί για την εκτέλεση του έργου
και ο τεχνικός εξοπλισμός που θα
διατεθεί κατά την εκτέλεση της
σύμβασης
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β’
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
(ΑΠΟ 100 Έως 120)

ΤΕΛΙΚΟΣ
ΒΑΘΜΟΣ

20%

20%
100%

Ειδικότερα, τα ανωτέρω κριτήρια εξειδικεύονται ως εξής:
1. Ομάδα Α΄ (συντελεστής βαρύτητας 80%)
Κριτήριο 1. Θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί, ανάλογα η συμφωνία του προσφερόμενου εδεσματολογίου
με το προτεινόμενο ενδεικτικό εδεσματολόγιο των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και η δυνατότητα επιλογής
μεταξύ τριών τουλάχιστον διαφορετικών κυρίως πιάτων.
Κριτήριο 2. Θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί το είδος και η ποιότητα πρώτων υλών που θα
χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή του προσφερόμενου μενού.
Κριτήριο 3. Θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί η μελέτη λειτουργίας του Φοιτητικού Εστιατορίου
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Κριτήριο 4. Θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί το είδος, η ποσότητα και η ποιότητα της προσφοράς salad
bar
Κριτήριο 5. Θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθούν οι πρόσθετες παροχές, οι οποίες θα συντελέσουν στην
ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας
2. Ομάδα Β΄(συντελεστής βαρύτητας 20%)

Κριτήριο 1. Θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί, ο αριθμός ατόμων, οι ειδικότητες τους, η κατάρτιση του
προτεινόμενου προσωπικού που θα χρησιμοποιηθεί στο φοιτητικό εστιατόριο τα οποία θα τεκμηριώνονται
με τίτλους σπουδών, ειδίκευσης κ.α. και η περιγραφή του εξοπλισμού που ο οικονομικός φορέας προτίθεται
να εγκαταστήσει στο χώρο του φοιτητικού εστιατορίου ο οποίος θα συμβάλει στην παροχή καλύτερων
υπηρεσιών.

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν
κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους όρους της Διακήρυξης. Σε κάθε περίπτωση,
αξιολογούνται και βαθμολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί αποδεκτές σύμφωνα με
τους καθοριζόμενους ουσιώδεις όρους της Διακήρυξης.
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120
βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. (Η
βαθμολόγηση πρέπει να είναι πλήρως και ειδικά αιτιολογημένη και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά,
εκτός από τη βαθμολογία, και την λεκτική διατύπωση της κρίσης ανά κριτήριο).
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους
συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα
προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων.
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν
αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς.
Η βαθμολογία λοιπόν προκύπτει ως εξής:
Α=40%+15%+5%+10%+10% και Β=20%
Ο συνολικός βαθμός τεχνικής ικανότητας (Γ) θα υπολογισθεί με τον τρόπο: Γ=Α+Β
Πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της τιμής
προσφοράς χωρίς ΦΠΑ προς τη βαθμολογία της, δηλαδή:
Λόγος = Τ/Γ
Η τιμή του ημερησίου σιτηρεσίου σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.547452/Β3/07 κοινή απόφαση του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 836 Β/30-0507) είναι σταθερή και ανέρχεται σήμερα σε δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά (2,25€) προ Φ.Π.Α., για
όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς στη διαγωνιστική διαδικασία.
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2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1. Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α′ (Τεχνικές
Προδιαγραφές) της Διακήρυξης του διαγωνισμού.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εναλλακτικές προσφορές
δεν επιτρέπονται.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά
ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά πρέπει απαραιτήτως να προσδιορίζεται η έκταση
και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής
αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
2.4.2 Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει
η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο Ν. 4412/2016 (ιδίως άρθρα 36 και 37) και στην υπ’ αριθμ. 56902/215 (Β'
1924/02.06.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και
να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr)
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 56902/215 (Β'
1924/02.06.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το Σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική
ανακοίνωσή της.
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά,
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η
οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά. Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήματος
τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει
πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική
24

δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του Συστήματος. Στην συνέχεια το Σύστημα παράγει
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ψηφιακά και υποβάλλονται από τον
προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος
και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και
οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες
του συστήματος, η Αναθέτουσα Αρχή δίνει σχετικές οδηγίες στους οικονομικούς φορείς να
επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και
οικονομική προσφορά) παραπέμποντας στο σχετικό άρθρο της διακήρυξης.
Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και, εφόσον έχουν
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή
σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή,
σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα
οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014. Τέτοια
στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα
έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο,
καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε
έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα
τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό
σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη
προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.
2.4.3. Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του
άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και
β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και στα αντίστοιχα
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άρθρα της παρούσας διακήρυξης.
Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΣΤ′).
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς ως εξής:
(1) Πρέπει να «κατεβάσουν» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσουν στον
ηλεκτρονικό
υπολογιστή
τους
και
να
μεταβούν
στην
ιστοσελίδα
https://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/espd/filter?lang=el.
Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξουν «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσουν
(«ανεβάσουν») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασαν» από το
ΕΣΗΔΗΣ.
(2) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνουν και επιλέγουν ηλεκτρονικά τα κατάλληλα πεδία
που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον
τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφουν ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.
(3) Επιλέγουν «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή
η εκτύπωσή του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον
Microsoft 13 Windows, το ΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη
ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορούν να χρησιμοποιήσουν
οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε
περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.
(4) Υπογράφουν ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσαν (ακόμη και αν το έχουν υπογράψει
ψηφιακά στην ιστοσελίδα).
(5) Υποβάλλουν και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ τόσο σε μορφή .xml όσο και σε .pdf στο φάκελο
της προσφοράς τους με τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
- Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας υποβάλει προσφορά και δεν πληροί τις αναγκαίες
ελάχιστες απαιτήσεις, ή δεν πληροί τις τεχνικές απαιτήσεις όπως αυτές καθορίζονται στο
παράρτημα Α΄ της παρούσας διακήρυξης, μπορεί να στηρίζεται στις δυνατότητες άλλων φορέων
σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, προς τους οποίους συνδέεται με άμεσους ή έμμεσους
δεσμούς, ανεξάρτητα από τη νομική φύση τους, προκειμένου να αποδείξει ότι πληροί τις
απαιτήσεις. Σ’ αυτή την περίπτωση ο οικονομικός φορέας που υποβάλει προσφορά, επισυνάπτει
χωριστό-α έντυπο-α Ε.Ε.Ε.Σ., ψηφιακά υπογεγραμμένο-α από τον-ους οικονομικό-ους φορέα-εις
που θα παράσχει-ουν στήριξη στον προσφέροντα. Το επισυναπτόμενο χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. του
οικονομικού φορέα που θα παράσχει στήριξη, υπογράφεται ψηφιακά από το νόμιμο εκπρόσωπο
αυτού.
- Ο οικονομικός φορέας, εφόσον αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει τμήμα της
σύμβασης υπό τη μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να το δηλώσει στο Ε.Ε.Ε.Σ καθώς
επίσης και τους υπεργολάβους που θα προτείνει. Σ’ αυτή την περίπτωση ο οικονομικός φορέας
που υποβάλλει προσφορά, επισυνάπτει χωριστό-α έντυπο-α Ε.Ε.Ε.Σ., ψηφιακά υπογεγραμμένοα από τον-ους υπερογολάβο-ους. Το επισυναπτόμενο χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. του υπεργολάβου,
υπογράφεται ψηφιακά από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού και συμπληρώνεται ως προς τα μέρη
I, II, III. Το παρόν Ε.Ε.Ε.Σ. δεν απαιτείται να προσκομιστεί μόνο στην περίπτωση που οι
υπεργολάβοι δηλώνονται μετά την ανάθεση της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 131 του Ν.
4412/2016.
- Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής (σχετικό υπόδειγμα στο Παράρτημα Δ΄ της παρούσας)
υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και προσκομίζεται από
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αυτόν στην Αρμόδια Υπηρεσία Διεξαγωγής του Διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.
γ) Η Τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα Α′ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πως οι
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και
δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότατα των προσφερόμενων
υπηρεσιών, με βάση τα κριτήρια ανάθεσης της παρ. 2.3.1. της παρούσας.
δ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του Ν.1599/86 στην οποία δηλώνει το χρόνο ισχύος περί

του χρόνου ισχύος της προσφοράς.
ε) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του Ν.1599/86 στην οποία δηλώνει την πλήρη αποδοχή
και συμμόρφωση με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της υπό ανάθεσης σύμβασης,
όπως αυτά ορίζονται στο παράρτημα Δ της παρούσας.

2.4.4. Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο
ανάθεσης, ήτοι την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας - τιμής.
Η προσφερόμενη τιμή του ημερήσιου σιτηρέσιου (συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατήσεων) για
κάθε δικαιούμενο δωρεάν σίτισης φοιτητή πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την οικονομική
προσφορά, η οποία θα πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την
παρούσα διακήρυξη. Επισημαίνεται ότι η προσφερόμενη τιμή δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το
€2,25 άνευ Φ.Π.Α. ανά ημέρα σίτισης για κάθε δικαιούμενο δωρεάν σίτισης φοιτητή.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της προσφερόμενης τιμής, θα
υπολογίζεται αυτόματα από το Σύστημα.
Η προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν
αναπροσαρμόζονται.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102
του Ν. 4412/2016 και
γ) η προσφερόμενη τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό.

2.4.5. Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα
εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016, κατ' ανώτατο όριο
για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει,
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κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον,
οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να
παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την
πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι
λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή, με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στους
όρους της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με τη 3.1.1. της
παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή
σύμφωνα τη 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της 2.2.3 παρ. 4 περ. γ της παρούσας
(περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών
φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε
αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
σύμβασης.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
3.1.

Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της
αναθέτουσας αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού) προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016,
ακολουθώντας τα εξής στάδια:
--Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
την προβλεπόμενη από την παρούσα διακήρυξη ημέρα και ώρα.
--Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε
επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
αυτών, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί
ως εμπιστευτικές.
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί ή να διευκρινίσουν το
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν.
4412/2016.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση
μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής
έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και
συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και
τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών
προσφορών, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης της παρούσας.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό.
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά»
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος
ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.4 της παρούσας.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή
απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος
που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται
τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή αξιολογεί τις παρεχόμενες πληροφορίες, σε
συνεννόηση με τον προσφέροντα και μπορεί να απορρίψει την προσφορά α) στη περίπτωση που
τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής που
προτείνεται ή/και β) στην περίπτωση που διαπιστωθεί πως η προσφορά δεν συμμορφώνεται με
τις ισχύουσες υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης,
το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή αντίστοιχες διεθνείς διατάξεις. Εάν η αναθέτουσα
αρχή διαπιστώνει ότι μία προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή λόγω χορήγησης κρατικής
ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να απορρίπτεται αποκλειστικά γι’ αυτό το
λόγο μόνο μετά από διαβούλευση με τον προσφέροντα και εφόσον αυτός δεν είναι σε θέση να
αποδείξει, εντός επαρκούς προθεσμίας που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω
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ενίσχυση είναι σύμφωνη με την εσωτερική αγορά.
Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική
βαθμολογία μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με
την μεγαλύτερη βαθμολογία τεχνικής προσφοράς. Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια
βαθμολογία τεχνικής προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της
Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. Τα αποτελέσματα
του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους προσφέροντες. Κατά της εν
λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.4 της
παρούσας.

3.2.
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου –
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση μέσω του Συστήματος στον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο») και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στη 2.2.9. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία
για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 2.2.3. της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση
των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της 2.2.4.-2.2.5.-2.2.6. και 2.2.7. αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»)
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν
υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ψηφιακή υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το Σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η
κατακύρωση.
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής
του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής
η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας
- τιμής, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
α) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης είναι ψευδή ή ανακριβή ή
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β) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή
γ) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως δεν αποδεικνύονται
οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με την 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4.2.2.5.-2.2.6.- 2.2.7. (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά τη δήλωση και
μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει
ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού
από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο
της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για
τη ματαίωση της διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, βάσει της
παρ. 1 του άρθρου 105 του Ν. 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με αιτιολογημένη
εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή
μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: Ποσοστό που δεν θα μπορεί να
υπερβαίνει το 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό που δεν θα μπορεί
να υπερβαίνει το 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της
ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή
από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3

Κατακύρωση – Σύναψη σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που
έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, εκτός από τον
προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης,
σύμφωνα με την παρ. 3.4. της παρούσας.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης, και ιδίως η σύναψη της σύμβασης,
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι:
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παρ. 3.4 της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις
αποφάσεις αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα
5 και 36 του Ν. 4254/2014,
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παρ. 3.2 της παρούσας και μόνον στην περίπτωση του
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της
απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση.
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Μετά το πέρας των ανωτέρω, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για
υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην
τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική
επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει εγγυητική επιστολή
για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, η οποία θα καλύπτει το 5% της συμβατικής
αξίας σύμφωνα κατά τα λοιπά με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.1 παρούσας.
Βάσει της παρ. 1 του άρθρου 130 του Ν. 4412/2016, στη σύμβαση θα περιληφθεί όρος ότι ο
ανάδοχος τηρεί και θα εξακολουθήσει κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις
του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν
λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της
σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της
ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

3.4. Προδικαστικές Προσφυγές – Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση
και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της
αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας
αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά
του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της Αναθέτουσας Αρχής η προθεσμία για την άσκηση της
προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει
τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016
στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της
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προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής,
η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του Ν. 4412/2016.
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του Ν.
4412/2016.
Οι Αναθέτουσες Αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
-- κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
-- διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ.
β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και
νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση
παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει
την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20)
ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής
από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των
ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του Ν.
4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών
από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως
αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του Ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

3.5. Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να την αναμορφώσει ανάλογα το
αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το
σφάλμα ή η παράλειψη.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
4.1.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το
άρθρο 72 παρ. 1β του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και με ισχύ τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά από τη λήξη ισχύος της
σύμβασης. Η εν λόγω εγγύηση κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ'
ελάχιστον τα αναφερόμενα της 2.1.5. της παρούσας στοιχεία και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο
της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού. Το δε περιεχόμενό της πρέπει να είναι σύμφωνο με το
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β′ της παρούσας διακήρυξης και τα οριζόμενα στο
άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή
όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η
εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως
αυτή ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την
οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.

4.2.

Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία

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

4.3.

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4.

Υπεργολαβία

Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων
της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου
αναδόχου.
Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του,
οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική
στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των
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πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες
σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν
λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση
διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός
υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να
διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο
είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω
διαδικασία.
Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στη 2.2.3. και με τα αποδεικτικά μέσα της 2.2.9. της παρούσας,
εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό
(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω
λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάσταση του υπεργολάβου, κατά τα ειδικότερα
αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016.

4.5.

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του
Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. Οποιαδήποτε τυχόν
τροποποίηση της σύμβασης δεν θα παραβλάπτει την παράδοση του αντικειμένου της σύμβασης,
όπως αυτό περιγράφεται στην παρούσα διακήρυξη.

4.6

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να
καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του
Ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις
που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο, λόγω σοβαρής παραβίασης των
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί
με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της
ΣΛΕΕ.
Σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής των συνθηκών και των προϋποθέσεων σίτισης των φοιτητών,
ιδίως σε περίπτωση αιφνίδιας μείωσης της σχετικής κρατικής επιχορήγησης, το Πανεπιστήμιο
θα διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον προειδοποιήσει γραπτώς τον ανάδοχο σε εύλογο χρονικό
διάστημα και πάντως όχι λιγότερο από ένα μήνα νωρίτερα, να καταγγείλει και να διακόψει
μονομερώς τη σύμβαση χωρίς ο ανάδοχος να δικαιούται καμία αμοιβή ή αποζημίωση για το
διάστημα της σύμβασης που θα ακυρωθεί, ούτε να δικαιούται να εγείρει αξιώσεις για αυτή την
αιτία.
Επίσης:
35

[α] Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται ανά πάσα στιγμή να διακόψει την εκτέλεση της Σύμβασης εφόσον
το κρίνει σκόπιμο, με αιτιολογημένη απόφασή της.
[β] Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης για οποιοδήποτε λόγο, πριν τη κάλυψη του συνολικού
προϋπολογισμού, ο ανάδοχος παραιτείται ρητώς με την παρούσα, κάθε αξίωσής του και κάθε
δικαιώματός του, για την είσπραξη του οφειλόμενου κατά τη λύση της σύμβασης υπολοίπου ποσού.
[γ] Σε περίπτωση κατά την οποία ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης εξαντληθεί πριν
τη λήξη της, η σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και αζημίως για την Αναθέτουσα Αρχή, ο δε ανάδοχος
παραιτείται ρητώς με την παρούσα από οποιαδήποτε αξίωση ή δικαίωμά του, από την πρόωρη λύση
της σύμβασης.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
5.1.

Τρόπος Πληρωμής

Η Οικονομική προσφορά του Αναδόχου αποτελεί και την συμβατική του αμοιβή και περιλαμβάνει
το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και τις λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. Η αμοιβή αυτή δεν
αναθεωρείται.
H αμοιβή θα καταβάλλεται στον ανάδοχο με μηνιαίες πληρωμές, οι οποίες θα πραγματοποιούνται
εντός του επομένου μήνα, ύστερα από βεβαίωση της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του
Πανεπιστημίου για την καλή εκτέλεση της σίτισης.
Για τον καθορισμό της μηνιαίας πληρωμής του αναδόχου, θα λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των
ημερησίως δικαιούμενων δωρεάν σίτισης φοιτητών. Το άθροισμα για όλες τις ημέρες του μήνα θα
πολλαπλασιάζεται με την τιμή ημερήσιου σιτηρεσίου, που θα προκύψει μετά την προσφορά του
αναδόχου.
H πληρωμή θα γίνεται με Χρηματικό Ένταλμα, το οποίο θα εκδίδεται στο όνομα του αναδόχου, βάσει
των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου
200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, (καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από
τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή) και με την προϋπόθεση
πάντοτε της ύπαρξης πιστώσεων που παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας, και ύστερα από
θεώρηση του αρχικού Εντάλματος από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το Ιόνιο
Πανεπιστήμιο δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου, ούτε και για την
καταβολή των αντίστοιχων τόκων, σε περίπτωση που η εν λόγω καθυστέρηση οφείλεται σε
έλλειψη των σχετικών πιστώσεων, για την οποία το ίδιο δεν φέρει ευθύνη.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει),
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης
Προδικαστικών Προσφυγών (απόφαση 1191 του ΦΕΚ 969/τ.β/22 Μαρτίου 2017),
δ) Με κάθε άλλη νόμιμη κράτηση.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην
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επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

5.2.

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει
τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας
αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή του
κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις
οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί
να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση
παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30)
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον,
μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισμός
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Για κάθε παραβίαση των όρων της σύμβασης το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αξιώνει ποινική ρήτρα σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Α′ (Τεχνικές προδιαγραφές) της παρούσας. Το ποσό των
ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών
ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

5.3.
Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των
συμβάσεων
Ο ανάδοχος μπορεί, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
απόφασης, να ασκήσει προσφυγή. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο
όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου εισηγητικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική
προσφυγή.

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
6.1.

Παρακολούθηση της σύμβασης

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την καθ’
ύλην αρμόδια επιτροπή, που θα οριστεί με απόφαση της Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου, η
οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της
σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
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6.2.

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται μηνιαίως από επιτροπή
παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του Ν.
4412/2016.
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να
παραστεί και ο ανάδοχος.
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν
ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής
παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης
και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν
τις σχετικές ανάγκες.
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη
απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα
πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω
απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των
παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο
οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου,
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του
άρθρου 219 του Ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την
ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3.

Διάρκεια της σύμβασης

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 01.01.2019 έως 31.12.2020.

6.4.

Υποχρεώσεις Αναδόχου

Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη σύμβαση σύμφωνα με τους
όρους της σύμβασης, της διακήρυξης, της απόφασης κατακύρωσης και της προσφοράς του,
διαφορετικά υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την αναθέτουσα αρχή. Καθ’ όλη τη διάρκεια
εκτέλεσης της σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή,
υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση
αυτής.
Ο ανάδοχος δύναται να ορίζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να
υπογράψει τη σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της αναθέτουσας αρχής και να ενεργεί κατ’
εντολή και για λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη σύμβαση. Επιπλέον,
δύναται να ορίζει και αναπληρωτή του εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή
εκπροσώπου ή διεύθυνσης του εκπροσώπου ή /και του αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην
αναθέτουσα αρχή. Εφόσον ο ανάδοχος κατοικεί ή εδρεύει στην αλλοδαπή, ο εκπρόσωπός του και
ο αναπληρωτής αυτού πρέπει να κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.
Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του αναδόχου είναι μεταξύ άλλων
εξουσιοδοτημένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη σύμβαση και να
διευθετούν για λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη σύμβαση,
συμμετέχοντας, όποτε και όπου κληθούν, σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση
και τον έλεγχο όργανα της αναθέτουσας αρχής.
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Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και
δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συνάψει με την αναθέτουσα αρχή. Ο
ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του, που απορρέουν από τη
σύμβαση αυτή, παρά μόνον σε αναγνωρισμένη τράπεζα ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου
και αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει με την παρούσα.
Τέτοιου είδους εκχώρηση δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης
γνωστοποίησης προς την αναθέτουσα αρχή και λήψης σχετικής έγκρισης, που παρέχεται μόνον
εγγράφως.
Η αναθέτουσα αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα 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 ο ανάδοχος μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση, τα μέλη που αποτελούν την ένωση θα είναι από κοινού
και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της αναθέτουσας αρχής για την εκπλήρωση όλων των
απορρεουσών 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
εκτέλεση της προμήθειας.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης,
οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης, εξαιτίας ανικανότητας 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.
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, 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.
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για να
εκπληρώσουν τους όρους της σύμβασης, τότε η ανάδοχος ένωση 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 διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει την ανάδοχο ένωση έκπτωτο.

6.5.

Ισχύουσα Νομοθεσία – Επίλυση Διαφορών - Διαιτησία

Ο ανάδοχος του διαγωνισμού και η αναθέτουσα αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της
σύμβασης. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια, και
συγκεκριμένα τα Δικαστήρια Κέρκυρας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να
προβλεφθεί στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία,
σύμφωνα πάντα με την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει
τέτοια συμφωνία, η αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια
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κατά τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο.

6.6.

Εμπιστευτικότητα

Οι οικονομικοί φορείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρήσουν εμπιστευτικά και να μη
γνωστοποιήσουν σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της αναθέτουσας
αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση τους, κατά την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη σύμβαση.
Επίσης, οι οικονομικοί φορείς έχουν την υποχρέωση να διασφαλίσουν την τήρηση της ως άνω
απαίτησης από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που
χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.

Με εντολή Πρύτανη
Ο Αναπληρωτής Πρύτανη
Οικονομικού Προγραμματισμού
Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης

Καθηγητής κ. Θεόδωρος Παππάς
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7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
1 . ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Τρίτη - Πέμπτη
Σάββατο - Κυριακή

ΓΕΥΜΑ
ΚΥΡΙΟ ΠΙΑΤΟ
Μοσχάρι νωπό χωρίς
κόκαλο
Κοτόπουλο νωπό
Μπριζόλα χοιρινή νωπή
Χοιρινό νωπό χωρίς κόκαλο

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΥΡΙΟ
ΠΙΑΤΟ
Άλλο φαγητό με κρέας
*
Άλλο φαγητό με κρέας
Άλλο φαγητό με κρέας
Άλλο φαγητό με κρέας

1
1
1

Μπιφέκι, Κεφτέδες,
Σουτζουκάκια, Παστίτσιο,
Μουσακάς

Άλλο φαγητό με κιμά ή
κρέας

1

Ψάρια νωπά ή κατεψυγμένα

Άλλο φαγητό με ψάρια,
κιμά ή κρέας

1

Δευτέρα, Τετάρτη ή
Παρασκευή

1

Δευτέρα, Τετάρτη ή
Παρασκευή

Όσπρια σούπα, Μπριάμ,
Γεμιστά, Όσπρια φούρνου,
Διάφορα λαδερά

*Στην έννοια του κρέατος περιλαμβάνονται: μοσχάρι, κοτόπουλο, χοιρινή μπριζόλα, χοιρινό χωρίς κόκαλο.

Υπογραμμίσεις
 Το ψωμί κατά κανόνα θα είναι λευκό τύπου 70%. Θα διατίθεται όμως και ψωμί ολικού αλεύρου για όσους
το προτιμούν
 Τα τυριά θα είναι σκληρά – ημίσκληρα και όταν πρόκειται για φέτα θα είναι γνήσια και όχι τύπου φέτα
 Το γάλα θα είναι φρέσκο παστεριωμένο
 Το γιαούρτι θα είναι πρόβειο ή και αγελαδινό, πλήρες ή και με μειωμένα λιπαρά, σε καμιά όμως περίπτωση
υποκατάστατο
 Για το μαγείρεμα των φαγητών και τις σαλάτες θα χρησιμοποιείται ελαιόλαδο οξύτητας 0-1%. Στα τηγανητά
θα χρησιμοποιείται ηλιέλαιο, καλαμποκέλαιο ή σογιέλαιο, τα οποία μετά τη χρήση τους (εντός της ημέρας) θα
αντικαθίστανται και δεν θα χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για δεύτερη ημέρα.
ΓΑΡΝΙΡΙΣΜΑΤΑ: (πιλάφι, πατάτες τηγανητές, αρακάς ανάμικτος ή σκέτος, πουρές, κολοκυθάκια, ζυμαρικά
κ.λ.π.)
Το γαρνίρισμα σε κάθε περίπτωση θα έχει το βάρος αντίστοιχης μερίδας (Πίνακας 2)
Τα κρέατα θα είναι όλα νωπά κατά προτίμηση από την εντόπια και εγχώρια αγορά
Ο κιμάς μπορεί να είναι από κατεψυγμένο βοδινό κρέας, του οποίου τα λιπαρά δεν θα υπερβαίνουν τα
επιτρεπτά όρια
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ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΑΝΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

ΔΕΙΠΝΟ
ΚΥΡΙΟ ΠΙΑΤΟ
Φαγητό με κιμά μοσχαρίσιο
(παστίτσιο, μακαρόνια με
κιμά, γιουβαρλάκια,
σουτζουκάκια, κεφτέδες,
μπιφτέκι , γεμιστά)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΥΡΙΟ
ΠΙΑΤΟ

Άλλο φαγητό με κιμά

3

Καλαμαράκια ή σουπιές

Άλλο φαγητό της ίδιας
ομάδας

1

Μακαρονάδες με διάφορες
σάλτσες, Πίτσα, Ομελέτα,
Λουκάνικα

Άλλο φαγητό της ίδιας
ομάδας

1

Αρακάς, Φασολάκια,
Γεμιστά εποχής, Μελιτζάνες,
Πατάτες, Κολοκυθάκια

Άλλο φαγητό της ίδιας
ομάδας

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΙΑΤΟΥ

1

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑ
ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Σαλάτα: Μαρούλι, λάχανο, κουνουπίδια παντζάρια,
αγγούρι, ντομάτα, αντίδια, πολυσαλάτες, ρώσικη,
ταραμάς με ελιές, πατατοσαλάτα,
μελιτζανοσαλάτα, τυροσαλάτα

9 με συχνή εναλλαγή

5 σε γεύμα
4 σε δείπνο

Φρούτο: Πορτοκάλι, μήλο, ροδάκινο, αχλάδι κ.λ.π.

8 με συχνή εναλλαγή

5 σε γεύμα
4 σε δείπνο

Κομπόστα

2

1 σε γεύμα
1 σε δείπνο

Γλυκό

3

1 σε γεύμα
2 σε δείπνο

Κρέμα ή ρυζόγαλο
Γιαούρτι πρόβειο

1
2

Φέτα ή σκληρό τυρί
Γάλα φρέσκο παστεριωμένο

6
7
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σε δείπνο
σε δείπνο
3 τουλάχιστον σε
γεύμα
σε δείπνο

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

Σύμφωνα με τους
κανονισμούς της
αγορανομίας

3. ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
α) Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Φοιτητικό Εστιατόριο που βρίσκεται επί της
Πλατείας Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα και συγκεκριμένα στα κτίρια του πρώην Ψυχιατρείου
«Φυσικοθεραπείας» και «Γκούση».
β) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικά του έξοδα να προμηθευτεί τον απαραίτητο, πλέον κατάλληλο και
σύγχρονο εξοπλισμό και τα απαραίτητα πολύ καλής ποιότητας σκεύη και έπιπλα για την απρόσκοπτη
λειτουργία του εστιατορίου, δηλαδή τραπέζια, καθίσματα, φούρνους, βραστήρες, ψυγεία, πάγκους, λάντζες,
δίσκους, πιάτα (πορσελάνης), ποτήρια (γυάλινα), μπουκάλες, μαχαιροπήρουνα, αλατιέρες, πιπεριέρες,
μαγειρικά σκεύη, εργαλεία, κ.λ.π. σε αριθμό που να επαρκεί για την άνετη εξυπηρέτηση των σιτιζόμενων
ατόμων του Πανεπιστημίου.
γ) Ο ανάδοχος θα πρέπει πριν την έναρξη λειτουργίας του συγκεκριμένου εστιατορίου να προσκομίσει στη
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης επιχείρησης, καθώς και άδεια
πυρασφάλειας.
δ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει με δικά του έξοδα τη βαφή των χώρων του εστιατορίου κατ’ έτος και
για όσο χρόνο διαρκέσει η σύμβαση με χρωματισμούς που θα οριστούν από την Τεχνική Υπηρεσία του
Πανεπιστημίου.
ε) Ο ανάδοχος απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις του εστιατορίου που θα του παραδοθούν
για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, εκτός από τις ανάγκες του φοιτητικού εστιατορίου.
στ) Το μηνιαίο ενοίκιο του χώρου, στον οποίο θα παρέχεται η σίτιση και θα παρασκευάζονται τα φαγητά, θα
βαρύνει τον ανάδοχο. Το μηνιαίο μίσθωμα για τα ανωτέρω αναφερόμενα κτίρια, ανέρχεται στο ποσό των
1.800,00 ευρώ. Σε περίπτωση μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) του μισθώματος στο Γ.Ν. Κέρκυρας, με
αντίστοιχο ποσοστό θα μεταβληθεί το προαναφερόμενο ενοίκιο των 1.800, 00 €. Ο Ανάδοχος θα καταβάλει
μηνιαίως το μίσθωμα στο λογαριασμό του Ιονίου Πανεπιστημίου αριθμό λογαριασμού GR
8601011270000000000026054 στη Τράπεζα Ελλάδος.
Επίσης, ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τις δαπάνες νερού, θέρμανσης και ρεύματος, σύμφωνα με τις υποδείξεις
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου, την αγορά φωταερίου, καθώς επίσης θα αναλάβει
τη συντήρηση των υδραυλικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών και ψυκτικών μηχανημάτων του εστιατορίου
(βρύσες, σωληνώσεις, ηλεκτρολογικοί πίνακες, συντήρηση φούρνων, φριτέζες, βραστήρες πλάκες ψησίματος
κλπ.).
Μεταξύ των ουσιωδών παραβάσεων του αναδόχου συγκαταλέγονται και η από μέρους του μη πλήρης και
έγκαιρη πληρωμή του μισθώματος του φοιτητικού εστιατορίου και κάθε άλλη εν γένει δαπάνη σχετική με τη
μίσθωση και τη χρήση (λογαριασμών ρεύματος, νερού κ.λ.π.) .
ζ) Ο ανάδοχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες να τοποθετήσει σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης σε
όλους τους χώρους του εστιατορίου
η) Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμβληθεί με αναγνωρισμένη Ασφαλιστική Εταιρία, όπου θα ασφαλίσει το
χώρο και το περιεχόμενο του εστιατορίου κατά των κινδύνων πυρκαγιάς, σεισμού, κακόβουλων ενεργειών,
επαγγελματικής αστικής ευθύνης, καθώς και με την ειδικότερη αστική ευθύνη τη σχετική με τη σίτιση των
φοιτητών με δικαιούχο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα παραδίδεται κατ’ έτος στην
τεχνική υπηρεσία του Πανεπιστημίου.
θ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμβληθεί με αναγνωρισμένη Απολυμαντική εταιρία για τρίμηνες
απολυμάνσεις κατ’ έτος, οι βεβαιώσεις των οποίων θα δίνονται στην τεχνική υπηρεσία του Πανεπιστημίου.
ι) Ο χώρος αυτός θα πρέπει να διαμορφωθεί έτσι ώστε να αποσκοπεί στην πλήρη και αποτελεσματική
εξυπηρέτηση των φοιτητών και του προσωπικού του Πανεπιστημίου με την εξασφάλιση της σίτισης μέσα σε
περιβάλλον υγιεινό, καθαρό και ευπρεπές, ανάλογο με την ιδιότητα των φοιτητών και του προσωπικού του
Πανεπιστημίου.
ια) Η οργάνωση του εστιατορίου, η προμήθεια των σχετικών μηχανημάτων, εργαλείων, επίπλων και σκευών
και γενικά η όλη υλικοτεχνική υποδομή του εστιατορίου ανήκει στον ανάδοχο, ο οποίος αναλαμβάνει όλες τις
σχετικές δαπάνες καθώς και τη συντήρηση αυτών από επίσημο συνεργείο σε τακτά χρονικά διαστήματα για
όλο το διάστημα διάρκειας της σύμβασης, πάντοτε δε υπό την εποπτεία και έγκριση του Πανεπιστημίου. Ο
ανάδοχος υποχρεούται να συμπληρώνει όλες τις ελλείψεις του εστιατορίου σε επίπεδο εξοπλισμού και θα
εγκαθιστά με δικές του δαπάνες κάθε μηχάνημα που απαιτείται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών.
ιβ) Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προμηθεύεται με δικά του έξοδα και δική του ευθύνη τα τρόφιμα και
υλικά για την παρασκευή των φαγητών, ευθυνόμενος για την ποιότητά τους. Οι πρώτες ύλες για την παρασκευή
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των εδεσμάτων θα μεταφέρονται στο χώρο του εστιατορίου με φορτηγά ψυγεία των προμηθευτών ή με
ιδιόκτητο φορτηγό.
ιγ) Το βάρος των μερίδων των παρασκευαζομένων φαγητών και η αναλογία των χρησιμοποιουμένων υλικών
και γενικά των εδεσμάτων, καθώς και η ποιότητα θα είναι τουλάχιστον σύμφωνα με όσα ορίζονται σχετικά
στην παρούσα διακήρυξη και από τις Αγορανομικές Διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Ο ανάδοχος
υποχρεούται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την καλύτερη ποιοτική σύνθεση των μερίδων καθώς και του
βάρους τους.
Όλα τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν, θα τα προμηθευτεί η ανάδοχος επιχείρηση από Αναγνωρισμένες
και Πιστοποιημένες Εταιρίες. Οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να τηρούν χωρίς παρέκκλιση
τους κανόνες και τις οδηγίες υγιεινής που η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει (πιστοποίηση HACCP). Η παρασκευή
των γευμάτων θα γίνεται στο χώρο του εστιατορίου, απαγορευμένης ρητά της παρασκευής φαγητών εκτός του
χώρου αυτού και της μεταφοράς τους στη συνέχεια στο εστιατόριο.
ιδ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει πάντοτε επαρκές και ειδικευμένο προσωπικό για την πλήρη εξυπηρέτηση
των σιτιζόμενων φοιτητών. Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις υποχρεώσεις του σαν
εργοδότης που απορρέουν από την εργασιακή νομοθεσία (δηλαδή νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος,
μισθοδοσία, δώρα εορτών, ασφάλιση στα σχετικά ταμεία, εργατικά ατυχήματα κλπ.). Ειδικά για το μάγειρα
που θα προσλάβει θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που θα πιστοποιούν και θα
επιβεβαιώνουν τα τυπικά του προσόντα και την επαγγελματική του επάρκεια και εμπειρία. Ακόμη, το
προσωπικό θα είναι ενδεδυμένο με τις στολές που επιβάλλουν οι Αγορανομικές Διατάξεις και οι κανόνες
υγιεινής. Το χρώμα των στολών του προσωπικού και το λογότυπο θα οριστεί από τη Διοίκηση του
Πανεπιστημίου. Επίσης, υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το
Ιόνιο Πανεπιστήμιο ουδεμία ευθύνη φέρει για τις συνέπειες της μη ασφάλισης αυτών. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο
έχει το δικαίωμα να αξιώσει από τον ανάδοχο τη μη απασχόληση υπαλλήλου του εστιατορίου που πάσχει από
ψυχικό ή μεταδοτικό νόσημα ή έχει επιδείξει κακή συμπεριφορά ή για έλλειψη καθαριότητας, χωρίς να
γεννάται από αυτό το λόγο καμία αξίωση του συγκεκριμένου υπαλλήλου κατά του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Το προσωπικό προσλαμβάνεται από τον ανάδοχο αφού προηγουμένως διαπιστωθεί ότι είναι υγιές, γεγονός το
οποίο θα προκύπτει από επίσημα έγγραφα (βιβλιάρια υγείας ) που θα κατατεθούν στον ανάδοχο και θα είναι
ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών Υγιεινής και των μελών των Επιτροπών ελέγχου του
Πανεπιστημίου .
ιε) Ο ανάδοχος μπορεί να προσφέρει αναψυκτικά και εμφιαλωμένα νερά στους φοιτητές ύστερα από έγκριση
του Πανεπιστημίου (Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας) και σε τιμές που θα καθορίζονται από τα συμβαλλόμενα
μέρη
ιστ) Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο δεν έχει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες φθορές και άλλου είδους ζημίες που θα
προκαλέσουν στους χώρους σίτισης οι σιτιζόμενοι φοιτητές. Οι φθορές αυτές θα βαρύνουν τους σιτιζόμενους
φοιτητές και θα αποκαθίστανται με δαπάνες τους. Ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να στραφεί εναντίον τους, χωρίς
καμία ανάμειξη ή ευθύνη ή έστω και εγγυητική επιστολή του Πανεπιστημίου.
ιζ) Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την αρχή κάθε εβδομάδας να αναρτά σε εμφανές σημείο του χώρου σίτισης
το μενού της εβδομάδας και να το υποβάλλει στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας. Το μενού των τεσσάρων
εβδομάδων θα επαναλαμβάνεται κάθε μήνα. Τροποποιήσεις στο μενού γίνονται μόνο μετά από σύμφωνη
γνώμη της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας που έχει ορίσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Σε περίπτωση που ορισμένοι φοιτητές χρήζουν ειδικής διατροφής λόγω υγείας ή σε περιόδους θρησκευτικής
νηστείας, θα ετοιμάζεται ειδικό γεύμα.
Οι φοιτητές μπορούν να ζητήσουν συμπλήρωμα φαγητού ή και δεύτερη μερίδα φαγητού.
ιη) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει άνθη, δέντρα και αντίγραφα έργων ζωγραφικής σ’ όλους τους
χώρους του εστιατορίου, καθώς επίσης και σύγχρονες μυγοπαγίδες στο χώρο παρασκευής των φαγητών, στην
αίθουσα σίτισης αλλά και στους αποθηκευτικούς χώρους.
Ιθ) Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εγκατάσταση και λειτουργία πληροφοριακού συστήματος που θα δέχεται
τις ακαδημαϊκές ταυτότητες (κάρτες σίτισης) των δικαιούχων δωρεάν σίτισης φοιτητών. Το πληροφοριακό
σύστημα θα υποστηρίζει τη δημοσίευση ποσοτικών στατιστικών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο. Πιο
συγκεκριμένα θα πρέπει να παρέχεται αναλυτική πληροφορία σχετική με το ποιές κάρτες (barcodes) σιτίστηκαν
ανά βάρδια και προσαρμοσμένο χρονικό διάστημα (δηλ. 'από-έως').
Η οπτικοποίηση (visualization) των στατιστικών στοιχείων θα πρέπει να γίνεται μέσω γραφημάτων (π.χ.
ιστογραμμάτων (histograms)). H δημοσίευση των στατιστικών στοιχείων θα πρέπει να παρέχεται μέσω κάποιου
εξυπηρετητή Παγκόσμιου Ιστού (web server) και να είναι προσβάσιμη από τους Φυλλομετρητές Παγκόσμιου
Ιστού (web browsers).
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κ) Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά τη λήξη της σύμβασης μέσα σε δέκα (10) ημέρες να παραδώσει τους χώρους
του εστιατορίου. Όταν ο ανάδοχος αποχωρήσει, μετά την λήξη της σύμβασής του με το Πανεπιστήμιο,
δικαιούται να πάρει μαζί του τα σκεύη που αγόρασε με δικά του έξοδα, εκτός αν τα δωρίσει στο Ιόνιο
Πανεπιστήμιο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας αποζημίωσης για εργασίες που έχει εκτελέσει στο εστιατόριο
ή για τοποθέτηση μόνιμων εγκαταστάσεων.
κα) Σε περίπτωση που το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αποκτήσει ιδιόκτητο χώρο για τη σίτιση των φοιτητών, ο ανάδοχος
υποχρεούται στη μετεγκατάστασή του σ’ αυτόν. Τα έξοδα μετεγκατάστασης βαρύνουν τον ανάδοχο.
κβ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να αρχίσει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία την σίτιση των φοιτητών εντός
προθεσμίας που θα ορισθεί με την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθεί με τον
παραπάνω όρο, ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς άλλη διατύπωση, στην καταβολή ποινικής ρήτρας μέχρι χιλίων
πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) καθοριζόμενης από τη Σύγκλητο για κάθε ημέρα, από την 1η μέχρι την 20η ημέρα
καθυστέρησης. Μετά το 20ημερο κηρύσσεται έκπτωτος με τη διαδικασία και τις συνέπειες του Ν. 4412/16.
κγ) Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει για οποιαδήποτε αιτία την λειτουργία του εστιατορίου και τη
σίτιση των φοιτητών. Σε περίπτωση διακοπής κηρύσσεται έκπτωτος, η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει
υπέρ του Πανεπιστημίου και η Σύγκλητος αυτού, αποφασίζει την επανάληψη του διαγωνισμού κατά την
διαδικασία του Ν. 4412/16.
κδ) Σε περίπτωση παράβασης οιουδήποτε όρου της Σύμβασης (που θα υπογραφεί) για την οποία δεν
προβλέπεται από τις προηγούμενες παραγράφους η επιβολή ποινικής ρήτρας, ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς
άλλη διατύπωση, στην καταβολή ποινικής ρήτρας μέχρι πεντακοσίων ευρώ (500,00€), για κάθε όρο, που
επιβάλλεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου. Σε περίπτωση υποτροπής, η παραπάνω ποινική
ρήτρα ορίζεται μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) για κάθε παράβαση και επιβάλλεται χωρίς άλλη
διατύπωση, με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.
κε) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, εκτός από τις παραπάνω κυρώσεις, μπορεί και να κηρύξει τον ανάδοχο
έκπτωτο, εάν παραβεί ουσιώδεις όρους της Σύμβασης. Μεταξύ των ουσιωδών όρων περιλαμβάνονται και οι
αναφερόμενοι στη καλή λειτουργία του εστιατορίου, στην παροχή μερίδων σε ποιότητα και ποσότητα που
προβλέπει η σύμβαση και σύμφωνα με τις Αγορανομικές - Υγειονομικές Διατάξεις και τα αποτελέσματα των
ελέγχων των αρμοδίων Υπηρεσιών (Αγορανομία - Υγειονομικό κ.λ.π.), η μη πλήρης και έγκαιρη καταβολή του
μισθώματος του φοιτητικού εστιατορίου, καθώς και κάθε άλλης σχετικής με τη μίσθωση δαπάνης .
λ) Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να σιτίζει κατά μέσο όρο 659 φοιτητές περίπου, για το χρονικό διάστημα
από 1-1-2019 μέχρι 31-12-2020. O ανάδοχος θα υποχρεούται στη σίτιση μεγαλύτερου ή μικρότερου αριθμού
φοιτητών χωρίς το Πανεπιστήμιο να φέρει καμιά ευθύνη εάν ο αριθμός αυτός είναι μικρότερος του ενδεικτικού
αριθμού καθώς συναρτάται με τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας. Στην περίπτωση αυτή το
Πανεπιστήμιο δύναται να τροποποιεί αναλόγως τη σχετική σύμβαση.
Η προϋπολογισμένη δαπάνη για τη σίτιση των φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου θα ανέλθει στο ποσό των
οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (860.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό του Ιδρύματος (ΚΑΕ 2631β) οικ. ετών 2019 και 2020.
μ) Η σίτιση των φοιτητών θα γίνεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας (7) (εξαιρουμένων των διακοπών των
Χριστουγέννων, του Πάσχα και τους θέρους) στο εστιατόριο αυτό, με το σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης (ΣΕΛΦ
- ΣΕΡΒΙΣ) και με ενιαίο εδεσματολόγιο (μενού) για πρωινό, γεύμα και δείπνο συνολικής αξίας που
προσδιορίζεται από τις κάθε φορά ισχύουσες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων (σημερινή ισχύουσα
απόφαση ημερήσιου σιτηρεσίου 2,25€ πλέον ΦΠΑ). Σε περίπτωση που αναπροσαρμοσθεί η αξία του
ημερήσιου σιτηρεσίου θα βελτιώνεται ανάλογα και το μενού.
Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη τήρησης καθαριότητας στους χώρους του εστιατορίου, η
δαπάνη για τη συγκέντρωση και αποκομιδή των απορριμμάτων του εστιατορίου καθώς και όλες γενικά οι
δαπάνες που απαιτούνται για την καλή και προσήκουσα εκτέλεση του έργου. Σε περιπτώσεις ομαδικών
αποχών, όπως εκδρομές, απεργίες κ.λ.π. θα ειδοποιείται ο ανάδοχος δύο (2) ημέρες νωρίτερα για τον αριθμό
μερίδων που θα παρασκευάσει
ν) Η ανάθεση του έργου γίνεται για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως και 31-12-2020 .
ξ) Η ημερήσια αποζημίωση του αναδόχου θα ανέρχεται στο ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των
ημερησίως δικαιουμένων σίτισης φοιτητών επί την αξία του ημερήσιου σιτηρεσίου 2,25€ πλέον ΦΠΑ για κάθε
φοιτητή, ποσό που προσδιορίζεται κάθε φορά με την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση.
Ειδικότερα για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο η χρέωση θα γίνει με βάση τον πίνακα δικαιούχων
φοιτητών μηνός Ιουνίου μείον τους διαγραφέντες και σε ποσοστό 40% και 60% αντίστοιχα. Εάν διαπιστωθεί
από το σύστημα καταγραφής ότι ο μέσος όρος προσέλευσης των φοιτητών είναι μεγαλύτερος των ανωτέρω
κατά μήνα ποσοστών, τότε ο ανάδοχος θα πληρώνεται επιπλέον τη διαφορά του προσαυξημένου ποσοστού.
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Η σίτιση των φοιτητών θα γίνεται με κατάσταση των δικαιουμένων δωρεάν σίτισης φοιτητών που θα χορηγηθεί
στον ανάδοχο από το Πανεπιστήμιο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλαμβάνει καθημερινά συμπληρωματική
κατάσταση με τον διαρκώς αυξανόμενο ή μειούμενο αριθμό των δικαιουμένων σίτισης φοιτητών.
ο) Το γεύμα και το δείπνο θα αποτελούνται από διαφορετικό φαγητό.
Τα γεύματα θα παρασκευάζονται και θα παρέχονται στους φοιτητές δύο φορές την ημέρα (μεσημέρι-βράδυ)
σε ώρες που θα ορίσει το Πανεπιστήμιο. Οι ώρες αυτές θα μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση της
Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν εξυπηρετούνται οι σιτιζόμενοι
φοιτητές. Το γεύμα και το δείπνο θα αποτελούνται από διαφορετικό φαγητό.
Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι το εξής:
Για την παροχή πρωινού από 8.30 – 10.00
Για την παροχή μεσημεριανού από 12.30 – 15.30
Για την παροχή βραδινού από 19.00 – 21.30
π) Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει σίτιση και στους μη δικαιούχους δωρεάν σίτισης φοιτητές
(προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) με την καταβολή από αυτούς του ποσού της
τιμής του ημερησίου σιτηρέσιου πλέον ΦΠΑ, με την προϋπόθεση ότι έχουν προπληρώσει εβδομαδιαία
κάρτα σίτισης. Σε άλλη περίπτωση θα τους παρέχει είτε το μεσημεριανό είτε το βραδινό γεύμα στο ποσό των
2,00€ ανά γεύμα ή δείπνο.
Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει ημερήσια σίτιση στο προσωπικό του Πανεπιστημίου (διδακτικό,
διοικητικό) με την καταβολή από αυτούς του ποσού των 4,00€ για το ενιαίο εδεσματολόγιο και ποσού 4,00€
για εδεσματολόγιο πολλαπλής επιλογής (μπουφέ).Οι επισκέπτες του Πανεπιστημίου μπορούν να σιτίζονται με
την διαδικασία πολλαπλής επιλογής (μπουφέ) με 5,00€.
Το ωράριο για το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό θα είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες από
13.30 μέχρι και 16.30.
ρ) Σε περιπτώσεις εκδηλώσεων ή συνεστιάσεων που πραγματοποιούνται από το Πανεπιστήμιο, ο ανάδοχος θα
προσφέρει τα ζητούμενα ροφήματα ή εδέσματα σε συμφέρουσα για το Πανεπιστήμιο τιμή.
σ) Η εποπτεία της λειτουργίας του εστιατορίου και ειδικότερα ο έλεγχος της γνησιότητας και ποιότητας των
χρησιμοποιουμένων υλικών, της ποσότητας και του βάρους των χορηγουμένων μερίδων φαγητού, καθώς και
ο έλεγχος της καθαριότητας του χώρου σίτισης, διενεργείται από την Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας του
Ιονίου Πανεπιστημίου που ορίζεται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και τους εντεταλμένους για το σκοπό αυτό
υπαλλήλους σε ημερομηνίες που θα καθορίζει η διοίκηση του Πανεπιστημίου ή η Επιτροπή και είναι
ανεξάρτητος του ελέγχου που ενεργείται από τις Αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες. Τα ανωτέρω όργανα
παρακολουθούν την τήρηση όλων των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο, τα δε πορίσματά τους θα τα
υποβάλλουν στη Σύγκλητο του Ιονίου Πανεπιστημίου για την ενημέρωση και για λήψη σχετικών αποφάσεων.
Η δειγματοληψία για την άσκηση χημικού ελέγχου των χρησιμοποιούμενων υλικών και παρασκευασμάτων, η
διαδικασία της χημικής ανάλυσης κλπ. ρυθμίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να
δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα όργανα που τον ασκούν.
τ) Επίσης, τα φαγητά θα πρέπει να είναι πάντοτε ζεστά και το σερβίρισμά τους να είναι άψογο. Τα
μαγειρεμένα φαγητά που δεν καταναλώθηκαν, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν την επόμενη φορά (βράδυ
ή το επόμενο μεσημέρι). Όταν υπάρχει περίσσευμα φαγητού αυτό θα δωρίζεται σε φιλανθρωπικούς
οργανισμούς που θα υποδείξει στον ανάδοχο το Πανεπιστήμιο. Η παρασκευή του φαγητού και η σίτιση των
φοιτητών θα γίνεται στο Φοιτητικό εστιατόριο του Πανεπιστημίου, η παραχώρηση της χρήσης του οποίου
(καθώς και του υπάρχοντος εξοπλισμού), θα γίνει χωρίς αντάλλαγμα για την εκμετάλλευσή του από τον
ανάδοχο και θα έχει αποκλειστικό σκοπό την πλήρη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των φοιτητών και
του προσωπικού του Πανεπιστημίου με την εξασφάλιση της σίτισης, μέσα σε περιβάλλον υγιεινό, καθαρό
και ευπρεπές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

1. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
Ονομασία Τράπεζας ........................... Ημερομηνία
έκδοσης ...............
Κατάστημα ..............................
ΕΥΡΩ .................................
(Δ/νση οδός - αριθμός ΤΚ – τηλ - φαξ) Προς:
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ’ αριθμόν .......................... για ΕΥΡΩ.......................................
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
..................... (και ολογράφως) .........................................................
υπέρ της Εταιρείας ..........................................................................., οδός....................................,
αριθμός .........
......, ΤΚ..................... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) ............................. , (2)
................................., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων
μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον
διενεργούμενο διαγωνισμό της .............................. για την ανάδειξη αναδόχου για τη σίτιση των δικαιουμένων
δωρεάν σίτιση φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 0/18 Διακήρυξη σας η οποία
ανέρχεται στο 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης, εκτός Φ.Π.Α.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρους 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, το οποίο και μας βαρύνει.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ......................................................
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των
εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την
Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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2. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Ονομασία Τράπεζας ...........................
Κατάστημα ..............................
(Δ/νση οδός - αριθμός ΤΚ – τηλ - ΦΑΞ) Ημερομηνία
έκδοσης ...............
ΕΥΡΩ ..................................
Προς: ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΕΥΡΩ.......................................

υπ’

αριθμόν ..........................

για

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης 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 .........................................................,
οδός................................., αριθμός ..............., ΤΚ..................... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των
εταιριών (1) .............................., (2) ................................., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών),
για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της με αριθμό ............... σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για τη
σίτιση των δικαιουμένων δωρεάν σίτιση φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου (αριθμός διακήρυξης 0/18) και το
οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ........................ ΕΥΡΩ αυτής.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρους 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, το οποίο και μας βαρύνει.
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΕΙΔΟΣ

ΤΙΜΗ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ ΠΡΟ
ΦΠΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ

2,25€

ΦΠΑ
24%

ΤΙΜΗ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ
ΜΕ ΦΠΑ

0, 54€

2,79€

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στην Κέρκυρα, σήμερα στις …./…../2018, ημέρα ……………….., οι υπογράφοντες την παρούσα σύμβαση, αφενός το
Ιόνιο Πανεπιστήμιο που εδρεύει στην Κέρκυρα (οδός Ιωάννου Θεοτόκη αρ. 72, 49100), ανήκει στη Δ.Ο.Υ.
Κέρκυρας με Α.Φ.Μ.: 090042720 και νόμιμα εκπροσωπείται εν προκειμένω από τον
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….……….. Καθηγητή του Ιονίου Πανεπιστημίου, που στο εξής θα αποκαλείται χάρη
συντομίας
«Πανεπιστήμιο»
και
αφετέτου
η
εταιρεία
με
την
επωνυμία
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………
με
έδρα
……………………………………………., με Α.Φ.Μ. ………………….., Δ.Ο.Υ.: ………………………… και διεύθυνση:
……………………………………………………………………………………………………………..
και εκπροσωπείται νόμιμα από
……………………………………………………………….. που στο εξής θα αποκαλείται χάριν συντομίας «Ανάδοχος», αφού
έλαβαν υπόψη:
1. Τον αριθμ. ……………………………….. Δημόσιο Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμού του Ιονίου
Πανεπιστημίου

2. Το υπ’ αριθμ. ……………………………….. πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού (έλεγχος
δικαιολογητικών και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) –
3. Την Απόφαση Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου …………………………..
4. Το υπ’ αριθμ. ……………………………….. πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού (αξιολόγηση
οικονομικών προσφορών)
5. Την Απόφαση Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου ………………………………
6. Το υπ’ αριθμ. ……………………………… πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού (έλεγχος
δικαιολογητικών κατακύρωσης)
7. Την Απόφαση Συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστημίου ………………………….
8. την αριθμ. ……………………………. προσφορά της εταιρίας
διακριτικό τίτλο ……………………………………

…………………………………………………….. με

9. Την αριθμ. πρωτ. 54512/03-04-2018/Β2 (ΑΔΑ: 6ΠΟΠ4653ΠΣ-Ι9Ε) απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα οικονομικά έτη 2019 και 2020.
10. Την με αριθμ. Πρωτ. 9/7/2018 απόφαση για πολυετή δέσμευση (ΑΔΑ: 6Ψ1046Ψ8ΝΨ-Μ6Θ)

ρητά και ανεπιφύλακτα συμφώνησαν, συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν αμοιβαία τα εξής :

ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάθεση στον ανάδοχο της παροχής σίτισης στους δικαιούμενους
δωρεάν σίτιση φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου (Λειτουργία του φοιτητικού εστιατορίου του
Πανεπιστημίου – εξοπλισμός του εστιατορίου, προμήθεια πρώτων υλών, παρασκευή φαγητού,
διανομή και εξυπηρέτηση, καθαριότητα εστιατορίου) με ενιαίο εδεσματολόγιο (μενού) τριών γευμάτων
ημερησίως (πρωί, μεσημέρι, βράδυ), για όλες τις ημέρες της εβδομάδας, εκτός των διακοπών
Χριστουγέννων, Πάσχα και καλοκαιριού.
Η παροχή σίτισης θα είναι ενδεικτικά για 659 φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου ανά έτος, με ποσό
προσφοράς που θα πρέπει να ανέρχεται (ανώτερη τιμή ημερήσιου σιτηρεσίου) έως 2,25€ πλέον ΦΠΑ
O ανάδοχος θα υποχρεούται στη σίτιση μεγαλύτερου ή μικρότερου αριθμού φοιτητών χωρίς το
-51-

Πανεπιστήμιο να φέρει καμιά ευθύνη εάν ο αριθμός αυτός είναι μικρότερος του ενδεικτικού αριθμού
καθώς συναρτάται με τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας και το ύψος του ημερήσιου
σιτηρεσίου. Στην περίπτωση αυτή το Πανεπιστήμιο δύναται να τροποποιεί αναλόγως τη σχετική
σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 2Ο: . ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση ισχύει από 1/1/2019 έως και τις 31/12/2020.
Η Σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν σε όλη την διάρκειά της και μέχρι την λήξη της όλες οι
συμβατικές υποχρεώσεις που βαρύνουν τον καθένα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη εκπληρώνονται κανονικά
και πλήρως.
Ειδικότερα τον ανάδοχο βαρύνουν οι εν γένει συμβατικές υποχρεώσεις, όπως αυτές προβλέπονται στην
παρούσα σύμβαση, όπως και στα συμβατικά τεύχη της Διακήρυξης σίτισης που συνιστούν τους όρους της
σύμβασης σίτισης.

ΑΡΘΡΟ 3Ο :ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η ημερήσια αποζημίωση του αναδόχου θα ανέρχεται στο ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των
ημερησίως δικαιουμένων δωρεάν σίτισης φοιτητών επί την αξία των 2,25€ (πλέον ΦΠΑ) για τον κάθε
σιτιζόμενο φοιτητή. Σε περιπτώσεις όπως σε περιόδους εγγραφών ή καθυστερημένης έναρξης των
μαθημάτων, αλλά και σε περιπτώσεις φοιτητών των οποίων η παραμονή στην Κέρκυρα δεν είναι μόνιμη
και διαρκής, η χρέωση των τιμολογίων θα γίνεται βάσει των κάθε ημέρα παρασχεθέντων σιτηρεσίων επί
την αξία τω 2,25€ (πλέον ΦΠΑ) .
Ειδικότερα για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο η χρέωση θα γίνει με βάση τον πίνακα δικαιούχων
φοιτητών μηνός Ιουνίου μείον τους διαγραφέντες και σε ποσοστό 40% και 60% αντίστοιχα
H πληρωμή θα γίνεται με Χρηματικό Ένταλμα, το οποίο θα εκδίδεται στο όνομα του αναδόχου, βάσει
των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200
παρ. 4 του ν. 4412/2016, (καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις
αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή) και με την προϋπόθεση πάντοτε
της ύπαρξης πιστώσεων που παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας, και ύστερα από θεώρηση του
αρχικού Εντάλματος από την αρμόδια Υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο δεν
ευθύνεται για τυχόν καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου, ούτε και για την καταβολή των
αντίστοιχων τόκων, σε περίπτωση που η εν λόγω καθυστέρηση οφείλεται σε έλλειψη των σχετικών
πιστώσεων, για την οποία το ίδιο δεν φέρει ευθύνη.
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν. 4013/2011 όπως ισχύει),
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ,
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε
πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων
Συμβάσεων και Προμηθειών, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
γ) Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης
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Προδικαστικών Προσφυγών (απόφαση 1191 του ΦΕΚ 969/τ.β/22 Μαρτίου 2017),
δ) Με κάθε άλλη νόμιμη κράτηση.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.
ΑΡΘΡΟ 4Ο . ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκτέλεση παροχής
υπηρεσιών, ο ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας κατέθεσε στη Διεύθυνση Οικονομικής
Διαχείρισης του Ιονίου Πανεπιστημίου την υπ’ αριθ. ………………………………………….…………………….
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ………………………………….. ποσού 34.677,42€.
Αυτή θα επιστραφεί μετά τη λήξη ισχύος της σύμβασης και την εκκαθάριση των τυχόν εκατέρωθεν
απαιτήσεων των συμβαλλομένων και το σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής και καλής
εκτέλεσης της Σύμβασης από την αρμόδια επιτροπή.. Πέρα από την κατάπτωση της εγγύησης
δικαιούται το Ιόνιο Πανεπιστήμιο σε περίπτωση κήρυξης του αναδόχου της ως έκπτωτου να αξιώσει
σωρευτικά και την ανόρθωση κάθε ζημίας θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύμφωνα με τις
διατάξεις της κείμενης ελληνικής νομοθεσίας.

ΑΡΘΡΟ 5Ο :. ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ
α) Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο Φοιτητικό Εστιατόριο που βρίσκεται
επί της Πλατείας Τσιριγώτη 7, 49100 Κέρκυρα και συγκεκριμένα στα κτίρια του πρώην Ψυχιατρείου
«Φυσικοθεραπείας» και «Γκούση».
β) Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικά του έξοδα να προμηθευτεί τον απαραίτητο, πλέον
κατάλληλο και σύγχρονο εξοπλισμό και τα απαραίτητα πολύ καλής ποιότητας σκεύη και έπιπλα για την
απρόσκοπτη λειτουργία του εστιατορίου, δηλαδή τραπέζια, καθίσματα, φούρνους, βραστήρες, ψυγεία,
πάγκους, λάντζες, δίσκους, πιάτα (πορσελάνης), ποτήρια (γυάλινα), μπουκάλες, μαχαιροπήρουνα,
αλατιέρες, πιπεριέρες, μαγειρικά σκεύη, εργαλεία, κ.λ.π. σε αριθμό που να επαρκεί για την άνετη
εξυπηρέτηση των σιτιζόμενων ατόμων του Πανεπιστημίου.
γ) Ο ανάδοχος θα πρέπει πριν την έναρξη λειτουργίας του συγκεκριμένου εστιατορίου να προσκομίσει
στη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης άδεια λειτουργίας της συγκεκριμένης επιχείρησης, καθώς και
άδεια πυρασφάλειας.
δ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναλάβει με δικά του έξοδα τη βαφή των χώρων του εστιατορίου κατ’
έτος και για όσο χρόνο διαρκέσει η σύμβαση με χρωματισμούς που θα οριστούν από την Τεχνική
Υπηρεσία του Πανεπιστημίου.
ε) Ο ανάδοχος απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει τις εγκαταστάσεις του εστιατορίου που θα του
παραδοθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, εκτός από τις ανάγκες του φοιτητικού εστιατορίου.
στ) Το μηνιαίο ενοίκιο του χώρου, στον οποίο θα παρέχεται η σίτιση και θα παρασκευάζονται τα
φαγητά, θα βαρύνει τον ανάδοχο. Το μηνιαίο μίσθωμα για τα ανωτέρω αναφερόμενα κτίρια, ανέρχεται
στο ποσό των 1.800,00 ευρώ. Σε περίπτωση μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) του μισθώματος στο Γ.Ν.
Κέρκυρας, με αντίστοιχο ποσοστό θα μεταβληθεί το προαναφερόμενο ενοίκιο των 1.800, 00 €. Ο
Ανάδοχος θα καταβάλει μηνιαίως το μίσθωμα στο λογαριασμό του Ιονίου Πανεπιστημίου αριθμό
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λογαριασμού GR 8601011270000000000026054 στη Τράπεζα Ελλάδος.
Επίσης, ο ανάδοχος θα βαρύνεται με τις δαπάνες νερού, θέρμανσης και ρεύματος, σύμφωνα με τις
υποδείξεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιονίου Πανεπιστημίου, την αγορά φωταερίου, καθώς
επίσης θα αναλάβει τη συντήρηση των υδραυλικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών και ψυκτικών
μηχανημάτων του εστιατορίου (βρύσες, σωληνώσεις, ηλεκτρολογικοί πίνακες, συντήρηση φούρνων,
φριτέζες, βραστήρες πλάκες ψησίματος κλπ.).
Μεταξύ των ουσιωδών παραβάσεων του αναδόχου συγκαταλέγονται και η από μέρους του μη πλήρης
και έγκαιρη πληρωμή του μισθώματος του φοιτητικού εστιατορίου και κάθε άλλη εν γένει δαπάνη
σχετική με τη μίσθωση και τη χρήση (λογαριασμών ρεύματος, νερού κ.λ.π.) .
ζ) Ο ανάδοχος υποχρεούται με δικές του δαπάνες να τοποθετήσει σύστημα πυρανίχνευσης και
πυρόσβεσης σε όλους τους χώρους του εστιατορίου
η) Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμβληθεί με αναγνωρισμένη Ασφαλιστική Εταιρία, όπου θα ασφαλίσει
το χώρο και το περιεχόμενο του εστιατορίου κατά των κινδύνων πυρκαγιάς, σεισμού, κακόβουλων
ενεργειών, επαγγελματικής αστικής ευθύνης, καθώς και με την ειδικότερη αστική ευθύνη τη σχετική με
τη σίτιση των φοιτητών με δικαιούχο το Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα
παραδίδεται κατ’ έτος στην τεχνική υπηρεσία του Πανεπιστημίου.
θ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμβληθεί με αναγνωρισμένη Απολυμαντική εταιρία για τρίμηνες
απολυμάνσεις κατ’ έτος, οι βεβαιώσεις των οποίων θα δίνονται στην τεχνική υπηρεσία του
Πανεπιστημίου.
ι) Ο χώρος αυτός θα πρέπει να διαμορφωθεί έτσι ώστε να αποσκοπεί στην πλήρη και αποτελεσματική
εξυπηρέτηση των φοιτητών και του προσωπικού του Πανεπιστημίου με την εξασφάλιση της σίτισης
μέσα σε περιβάλλον υγιεινό, καθαρό και ευπρεπές, ανάλογο με την ιδιότητα των φοιτητών και του
προσωπικού του Πανεπιστημίου.
ια) Η οργάνωση του εστιατορίου, η προμήθεια των σχετικών μηχανημάτων, εργαλείων, επίπλων και
σκευών και γενικά η όλη υλικοτεχνική υποδομή του εστιατορίου ανήκει στον ανάδοχο, ο οποίος
αναλαμβάνει όλες τις σχετικές δαπάνες καθώς και τη συντήρηση αυτών από επίσημο συνεργείο σε
τακτά χρονικά διαστήματα για όλο το διάστημα διάρκειας της σύμβασης, πάντοτε δε υπό την εποπτεία
και έγκριση του Πανεπιστημίου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμπληρώνει όλες τις ελλείψεις του
εστιατορίου σε επίπεδο εξοπλισμού και θα εγκαθιστά με δικές του δαπάνες κάθε μηχάνημα που
απαιτείται για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φοιτητών.
ιβ) Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προμηθεύεται με δικά του έξοδα και δική του ευθύνη τα
τρόφιμα και υλικά για την παρασκευή των φαγητών, ευθυνόμενος για την ποιότητά τους. Οι πρώτες
ύλες για την παρασκευή των εδεσμάτων θα μεταφέρονται στο χώρο του εστιατορίου με φορτηγά
ψυγεία των προμηθευτών ή με ιδιόκτητο φορτηγό.
ιγ) Το βάρος των μερίδων των παρασκευαζομένων φαγητών και η αναλογία των χρησιμοποιουμένων
υλικών και γενικά των εδεσμάτων, καθώς και η ποιότητα θα είναι τουλάχιστον σύμφωνα με όσα
ορίζονται σχετικά στη διακήρυξη και από τις Αγορανομικές Διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Ο
ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την καλύτερη ποιοτική σύνθεση των
μερίδων καθώς και του βάρους τους.
Όλα τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν, θα τα προμηθευτεί η ανάδοχος επιχείρηση από
Αναγνωρισμένες και Πιστοποιημένες Εταιρίες. Οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να
τηρούν χωρίς παρέκκλιση τους κανόνες και τις οδηγίες υγιεινής που η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει
(πιστοποίηση HACCP). Η παρασκευή των γευμάτων θα γίνεται στο χώρο του εστιατορίου,
απαγορευμένης ρητά της παρασκευής φαγητών εκτός του χώρου αυτού και της μεταφοράς τους στη
συνέχεια στο εστιατόριο.
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ιδ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει πάντοτε επαρκές και ειδικευμένο προσωπικό για την πλήρη
εξυπηρέτηση των σιτιζόμενων φοιτητών. Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις
υποχρεώσεις του σαν εργοδότης που απορρέουν από την εργασιακή νομοθεσία (δηλαδή νόμιμη
άσκηση του επαγγέλματος, μισθοδοσία, δώρα εορτών, ασφάλιση στα σχετικά ταμεία, εργατικά
ατυχήματα κλπ.). Ειδικά για το μάγειρα που θα προσλάβει θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά
αποδεικτικά στοιχεία που θα πιστοποιούν και θα επιβεβαιώνουν τα τυπικά του προσόντα και την
επαγγελματική του επάρκεια και εμπειρία. Ακόμη, το προσωπικό θα είναι ενδεδυμένο με τις στολές
που επιβάλλουν οι Αγορανομικές Διατάξεις και οι κανόνες υγιεινής. Το χρώμα των στολών του
προσωπικού και το λογότυπο θα οριστεί από τη Διοίκηση του Πανεπιστημίου. Επίσης, υποχρεούται να
ασφαλίσει το προσωπικό του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο ουδεμία
ευθύνη φέρει για τις συνέπειες της μη ασφάλισης αυτών. Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο έχει το δικαίωμα να
αξιώσει από τον ανάδοχο τη μη απασχόληση υπαλλήλου του εστιατορίου που πάσχει από ψυχικό ή
μεταδοτικό νόσημα ή έχει επιδείξει κακή συμπεριφορά ή για έλλειψη καθαριότητας, χωρίς να γεννάται
από αυτό το λόγο καμία αξίωση του συγκεκριμένου υπαλλήλου κατά του Ιονίου Πανεπιστημίου.
Το προσωπικό προσλαμβάνεται από τον ανάδοχο αφού προηγουμένως διαπιστωθεί ότι είναι υγιές,
γεγονός το οποίο θα προκύπτει από επίσημα έγγραφα (βιβλιάρια υγείας) που θα κατατεθούν στον
ανάδοχο και θα είναι ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των αρμόδιων υπηρεσιών Υγιεινής και των μελών
των Επιτροπών ελέγχου του Πανεπιστημίου .
ιε) Ο ανάδοχος μπορεί να προσφέρει αναψυκτικά και εμφιαλωμένα νερά στους φοιτητές ύστερα από
έγκριση του Πανεπιστημίου (Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας) και σε τιμές που θα καθορίζονται από τα
συμβαλλόμενα μέρη
ιστ) Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο δεν έχει καμία ευθύνη για ενδεχόμενες φθορές και άλλου είδους ζημίες που
θα προκαλέσουν στους χώρους σίτισης οι σιτιζόμενοι φοιτητές. Οι φθορές αυτές θα βαρύνουν τους
σιτιζόμενους φοιτητές και θα αποκαθίστανται με δαπάνες τους. Ο ανάδοχος έχει δικαίωμα να στραφεί
εναντίον τους, χωρίς καμία ανάμειξη ή ευθύνη ή έστω και εγγυητική επιστολή του Πανεπιστημίου.
ιζ) Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την αρχή κάθε εβδομάδας να αναρτά σε εμφανές σημείο του χώρου
σίτισης το μενού της εβδομάδας και να το υποβάλλει στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας. Το μενού των
τεσσάρων εβδομάδων θα επαναλαμβάνεται κάθε μήνα. Τροποποιήσεις στο μενού γίνονται μόνο μετά
από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας που έχει ορίσει το Ιόνιο Πανεπιστήμιο.
Σε περίπτωση που ορισμένοι φοιτητές χρήζουν ειδικής διατροφής λόγω υγείας ή σε περιόδους
θρησκευτικής νηστείας, θα ετοιμάζεται ειδικό γεύμα.
Οι φοιτητές μπορούν να ζητήσουν συμπλήρωμα ή και δεύτερη μερίδα φαγητού.
ιη) Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει άνθη, δέντρα και αντίγραφα έργων ζωγραφικής σ’ όλους
τους χώρους του εστιατορίου, καθώς επίσης και σύγχρονες μυγοπαγίδες στο χώρο παρασκευής των
φαγητών, στην αίθουσα σίτισης αλλά και στους αποθηκευτικούς χώρους.
Ιθ) Ο ανάδοχος υποχρεούται στην εγκατάσταση και λειτουργία πληροφοριακού συστήματος που θα
δέχεται τις ακαδημαϊκές ταυτότητες (κάρτες σίτισης) των δικαιούχων δωρεάν σίτισης φοιτητών. Το
πληροφοριακό σύστημα θα υποστηρίζει τη δημοσίευση ποσοτικών στατιστικών στοιχείων σε
πραγματικό χρόνο. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να παρέχεται αναλυτική πληροφορία σχετική με το
ποιές κάρτες (barcodes) σιτίστηκαν ανά βάρδια και προσαρμοσμένο χρονικό διάστημα (δηλ. 'από-έως').
Η οπτικοποίηση (visualization) των στατιστικών στοιχείων θα πρέπει να γίνεται μέσω γραφημάτων (π.χ.
ιστογραμμάτων (histograms)). H δημοσίευση των στατιστικών στοιχείων θα πρέπει να παρέχεται μέσω
κάποιου εξυπηρετητή Παγκόσμιου Ιστού (web server) και να είναι προσβάσιμη από τους
Φυλλομετρητές Παγκόσμιου Ιστού (web browsers).
κ) Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά τη λήξη της σύμβασης μέσα σε δέκα (10) ημέρες να παραδώσει τους
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χώρους του εστιατορίου. Όταν ο ανάδοχος αποχωρήσει, μετά την λήξη της σύμβασής του με το
Πανεπιστήμιο, δικαιούται να πάρει μαζί του τα σκεύη που αγόρασε με δικά του έξοδα, εκτός αν τα
δωρίσει στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας αποζημίωσης για εργασίες που έχει
εκτελέσει στο εστιατόριο ή για τοποθέτηση μόνιμων εγκαταστάσεων.
κα) Σε περίπτωση που το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αποκτήσει ιδιόκτητο χώρο για τη σίτιση των φοιτητών, ο
ανάδοχος υποχρεούται στη μετεγκατάστασή του σ’ αυτόν. Τα έξοδα μετεγκατάστασης βαρύνουν τον
ανάδοχο.
κβ) Ο ανάδοχος υποχρεούται να αρχίσει, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία την σίτιση των φοιτητών
εντός προθεσμίας που θα ορισθεί με την ανακοίνωση της κατακύρωσης. Σε περίπτωση που δεν
συμμορφωθεί με τον παραπάνω όρο, ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς άλλη διατύπωση, στην καταβολή
ποινικής ρήτρας μέχρι χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00€) καθοριζόμενης από τη Σύγκλητο για κάθε
ημέρα, από την 1η μέχρι την 20η ημέρα καθυστέρησης. Μετά το 20ημερο κηρύσσεται έκπτωτος με τη
διαδικασία και τις συνέπειες του Ν. 4412/16.
κγ) Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει για οποιαδήποτε αιτία την λειτουργία του εστιατορίου
και τη σίτιση των φοιτητών. Σε περίπτωση διακοπής κηρύσσεται έκπτωτος, η εγγύηση καλής εκτέλεσης
καταπίπτει υπέρ του Πανεπιστημίου και η Σύγκλητος αυτού, αποφασίζει την επανάληψη του
διαγωνισμού κατά την διαδικασία του Ν. 4412/16.
κδ) Σε περίπτωση παράβασης οιουδήποτε όρου της Σύμβασης για την οποία δεν προβλέπεται από τις
προηγούμενες παραγράφους η επιβολή ποινικής ρήτρας, ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς άλλη
διατύπωση, στην καταβολή ποινικής ρήτρας μέχρι πεντακοσίων ευρώ (500,00€), για κάθε όρο, που
επιβάλλεται με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου. Σε περίπτωση υποτροπής, η παραπάνω
ποινική ρήτρα ορίζεται μέχρι χίλια πεντακόσια ευρώ (1.500,00€) για κάθε παράβαση και επιβάλλεται
χωρίς άλλη διατύπωση, με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου.
κε) Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, εκτός από τις παραπάνω κυρώσεις, μπορεί και να κηρύξει τον
ανάδοχο έκπτωτο, εάν παραβεί ουσιώδεις όρους της Σύμβασης. Μεταξύ των ουσιωδών όρων
περιλαμβάνονται και οι αναφερόμενοι στη καλή λειτουργία του εστιατορίου, στην παροχή μερίδων σε
ποιότητα και ποσότητα που προβλέπει η σύμβαση και σύμφωνα με τις Αγορανομικές - Υγειονομικές
Διατάξεις και τα αποτελέσματα των ελέγχων των αρμοδίων Υπηρεσιών (Αγορανομία - Υγειονομικό
κ.λ.π.), η μη πλήρης και έγκαιρη καταβολή του μισθώματος του φοιτητικού εστιατορίου, καθώς και
κάθε άλλης σχετικής με τη μίσθωση δαπάνης .
λ) Ο ανάδοχος θα έχει την υποχρέωση να σιτίζει κατά μέσο όρο 659 φοιτητές περίπου, για το χρονικό
διάστημα από 1-1-2019 μέχρι 31-12-2020. O ανάδοχος θα υποχρεούται στη σίτιση μεγαλύτερου ή
μικρότερου αριθμού φοιτητών χωρίς το Πανεπιστήμιο να φέρει καμιά ευθύνη εάν ο αριθμός αυτός
είναι μικρότερος του ενδεικτικού αριθμού καθώς συναρτάται με τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο
Παιδείας. Στην περίπτωση αυτή το Πανεπιστήμιο δύναται να τροποποιεί αναλόγως τη σχετική
σύμβαση.
Η προϋπολογισμένη δαπάνη για τη σίτιση των φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου θα ανέλθει στο ποσό
των οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ (860.000,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και θα καλυφθεί από
τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος (ΚΑΕ 2631β) οικ. ετών 2019 και 2020.
μ) Η σίτιση των φοιτητών θα γίνεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας (7) (εξαιρουμένων των διακοπών
των Χριστουγέννων, του Πάσχα και τους θέρους) στο εστιατόριο αυτό, με το σύστημα της
αυτοεξυπηρέτησης (ΣΕΛΦ - ΣΕΡΒΙΣ) και με ενιαίο εδεσματολόγιο (μενού) για πρωινό, γεύμα και δείπνο
συνολικής αξίας που προσδιορίζεται από τις κάθε φορά ισχύουσες αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων
(σημερινή ισχύουσα απόφαση ημερήσιου σιτηρεσίου 2,25€ πλέον ΦΠΑ). Σε περίπτωση που
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αναπροσαρμοσθεί η αξία του ημερήσιου σιτηρεσίου θα βελτιώνεται ανάλογα και το μενού.
Στην τιμή αυτή συμπεριλαμβάνεται και η δαπάνη τήρησης καθαριότητας στους χώρους του
εστιατορίου, η δαπάνη για τη συγκέντρωση και αποκομιδή των απορριμμάτων του εστιατορίου καθώς
και όλες γενικά οι δαπάνες που απαιτούνται για την καλή και προσήκουσα εκτέλεση του έργου. Σε
περιπτώσεις ομαδικών αποχών, όπως εκδρομές, απεργίες κ.λ.π. θα ειδοποιείται ο ανάδοχος δύο (2)
ημέρες νωρίτερα για τον αριθμό μερίδων που θα παρασκευάσει
ν) Η ανάθεση του έργου γίνεται για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019 έως και 31-12-2020.
ξ) Η ημερήσια αποζημίωση του αναδόχου θα ανέρχεται στο ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των
ημερησίως δικαιουμένων σίτισης φοιτητών επί την αξία του ημερήσιου σιτηρεσίου 2,25€ πλέον ΦΠΑ
για κάθε φοιτητή, ποσό που προσδιορίζεται κάθε φορά με την ισχύουσα Υπουργική Απόφαση.
Ειδικότερα για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο η χρέωση θα γίνει με βάση τον πίνακα δικαιούχων
φοιτητών μηνός Ιουνίου μείον τους διαγραφέντες και σε ποσοστό 40% και 60% αντίστοιχα. Εάν
διαπιστωθεί από το σύστημα καταγραφής ότι ο μέσος όρος προσέλευσης των φοιτητών είναι
μεγαλύτερος των ανωτέρω κατά μήνα ποσοστών, τότε ο ανάδοχος θα πληρώνεται επιπλέον τη διαφορά
του προσαυξημένου ποσοστού.
Η σίτιση των φοιτητών θα γίνεται με κατάσταση των δικαιουμένων δωρεάν σίτισης φοιτητών που θα
χορηγηθεί στον ανάδοχο από το Πανεπιστήμιο. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραλαμβάνει
καθημερινά συμπληρωματική κατάσταση με τον διαρκώς αυξανόμενο ή μειούμενο αριθμό των
δικαιουμένων σίτισης φοιτητών.
ο) Το γεύμα και το δείπνο θα αποτελούνται από διαφορετικό φαγητό.
Τα γεύματα θα παρασκευάζονται και θα παρέχονται στους φοιτητές δύο φορές την ημέρα (μεσημέριβράδυ) σε ώρες που θα ορίσει το Πανεπιστήμιο. Οι ώρες αυτές θα μπορούν να τροποποιούνται με
απόφαση της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν εξυπηρετούνται
οι σιτιζόμενοι φοιτητές. Το γεύμα και το δείπνο θα αποτελούνται από διαφορετικό φαγητό.
Το προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας είναι το εξής:
Για την παροχή πρωινού από 8.30 – 10.00
Για την παροχή μεσημεριανού από 12.30 – 15.30
Για την παροχή βραδινού από 19.00 – 21.30
π) Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει σίτιση και στους μη δικαιούχους δωρεάν σίτισης φοιτητές
(προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και υποψήφιους διδάκτορες) με την καταβολή από αυτούς του ποσού
της τιμής του ημερησίου σιτηρέσιου πλέον ΦΠΑ, με την προϋπόθεση ότι έχουν προπληρώσει
εβδομαδιαία κάρτα σίτισης. Σε άλλη περίπτωση θα τους παρέχει είτε το μεσημεριανό είτε το βραδινό
γεύμα στο ποσό των 2,00€ ανά γεύμα ή δείπνο.
Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει ημερήσια σίτιση στο προσωπικό του Πανεπιστημίου
(διδακτικό, διοικητικό) με την καταβολή από αυτούς του ποσού των 4,00€ για το ενιαίο εδεσματολόγιο
και ποσού 4,00€ για εδεσματολόγιο πολλαπλής επιλογής (μπουφέ).Οι επισκέπτες του Πανεπιστημίου
μπορούν να σιτίζονται με την διαδικασία πολλαπλής επιλογής (μπουφέ) με 5,00€.
Το ωράριο για το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό θα είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες
από 13.30 μέχρι και 16.30.
ρ) Σε περιπτώσεις εκδηλώσεων ή συνεστιάσεων που πραγματοποιούνται από το Πανεπιστήμιο, ο
ανάδοχος θα προσφέρει τα ζητούμενα ροφήματα ή εδέσματα σε συμφέρουσα για το Πανεπιστήμιο
τιμή.
σ) 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,
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καθώς και ο έλεγχος της καθαριότητας του χώρου σίτισης, διενεργείται από την Επιτροπής Φοιτητικής
Μέριμνας του Ιονίου Πανεπιστημίου που ορίζεται από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο και τους εντεταλμένους
για το σκοπό αυτό υπαλλήλους σε ημερομηνίες που θα καθορίζει η διοίκηση του Πανεπιστημίου ή η
Επιτροπή και είναι ανεξάρτητος του ελέγχου που ενεργείται από τις Αρμόδιες Κρατικές Υπηρεσίες. Τα
ανωτέρω όργανα παρακολουθούν την τήρηση όλων των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο, τα δε
πορίσματά τους θα τα υποβάλλουν στη Σύγκλητο του Ιονίου Πανεπιστημίου για την ενημέρωση και για
λήψη σχετικών αποφάσεων. Η δειγματοληψία για την άσκηση χημικού ελέγχου των
χρησιμοποιούμενων υλικών και παρασκευασμάτων, η διαδικασία της χημικής ανάλυσης κλπ.
ρυθμίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο
και να διευκολύνει τα όργανα που τον ασκούν.
τ) Επίσης, τα φαγητά θα πρέπει να είναι πάντοτε ζεστά και το σερβίρισμά τους να είναι άψογο. Τα
μαγειρεμένα φαγητά που δεν καταναλώθηκαν, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν την επόμενη φορά
(βράδυ ή το επόμενο μεσημέρι). Όταν υπάρχει περίσσευμα φαγητού αυτό θα δωρίζεται σε
φιλανθρωπικούς οργανισμούς που θα υποδείξει στον ανάδοχο το Πανεπιστήμιο. Η παρασκευή του
φαγητού και η σίτιση των φοιτητών θα γίνεται στο Φοιτητικό εστιατόριο του Πανεπιστημίου, η
παραχώρηση της χρήσης του οποίου (καθώς και του υπάρχοντος εξοπλισμού), θα γίνει χωρίς
αντάλλαγμα για την εκμετάλλευσή του από τον ανάδοχο και θα έχει αποκλειστικό σκοπό την πλήρη και
αποτελεσματική εξυπηρέτηση των φοιτητών και του προσωπικού του Πανεπιστημίου με την
εξασφάλιση της σίτισης, μέσα σε περιβάλλον υγιεινό, καθαρό και ευπρεπές.
ΑΡΘΡΟ 6Ο : ΔΙΕΠΟΝΤΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Ι.Π. ΈΓΓΡΑΦΑ
Τα έγγραφα που διέπουν την παρούσα Σύμβαση , προσαρτώνται στην παρούσα Σύμβαση και αποτελούν ένα
ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο με τη Σύμβαση, οι όροι τους μάλιστα ισχύουν το ίδιο με τους όρους της παρούσας
Σύμβασης και συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις. Είναι δε τα εξής:
1. Το προτεινόμενο πρόγραμμα τεσσάρων εβδομάδων και η πληρότητά του προσφερόμενου μενού καθώς και η
δυνατότητα επιλογής μεταξύ τριών τουλάχιστον διαφορετικών κυρίως πιάτων.
1.1. Προτεινόμενο Πρόγραμμα σίτισης – μενού των φοιτητών και βελτιώσεις.
1.1.1.Προσφορά βελτιώσεων του Βασικού Μενού.
1.1.2.Προτεινόμενο Πρόγραμμα Σίτισης (Εδεσματολόγιο) τεσσάρων εβδομάδων.
1.2. Πλήρης περιγραφή παρεχόμενου πρωινού.
2. Είδος και ποιότητα πρώτων υλών σύμφωνα με τα προτεινόμενα στο παράρτημα Α’ της υπ’ αριθμ.
ΔΟ4/2550/11-7-2018 διακήρυξης:
2.1.Ποιοτικές και ποσοτικές προδιαγραφές πρώτων και βοηθητικών υλών.
3. Η μελέτη λειτουργίας του Φοιτητικού Εστιατορίου:
3.1. Η Τεχνική Προσφορά – Μελέτη Λειτουργίας.
4. Η προσφορά salad bar:
4.1.Περιγραφή salad bar και περιγραφή βελτιώσεων του ενδεικτικού εβδομαδιαίου βασικού εδεσματολογίου.
4.1.1. Ποσοτικές και ποιοτικές βελτιώσεις του προτεινόμενου μενού.
4.1.2. Πρόσθετη παροχή ελληνικού εποχιακού πιάτου.
4.1.3. Πρόσθετη παροχή – Περιγραφή ειδικών μενού.
4.1.4. Ειδικό μενού πλούσιο σε υδατάνθρακες.
4.1.5. Ειδικό μενού για ιατρικούς λόγους (διαβητικοί, μεσογειακή αναιμία, χωρίς γλουτένη, μειωμένο
ποσοστό νατρίου κλπ.).
4.1.6. Ειδικό μενού για θρησκευτικούς λόγους.
4.1.7. Ειδικό μενού για χορτοφάγους (πράσινη διατροφή).
4.1.8. Ειδικό μενού για δίαιτα χαμηλών λιπαρών.
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4.1.9. Περιγραφή βελτιώσεων κυρίως πιάτου – πίνακας πρόσθετων επιλογών κυρίως πιάτου.
4.1.10. Περιγραφή πρώτου πιάτου.
4.1.11. Περιγραφή εναλλακτικού μενού.
4.1.12. Διαφοροποιήσεις – Επιλογές βασικού μενού.
4.1.13. Επιπλέον συνοδευτικά κυρίως πιάτου.
5. Πρόσθετες παροχές προς το Πανεπιστήμιο (φοιτητές, προσωπικό):
5.1 Κατάλογος πρόσθετων παροχών
5.1.1. Επιπλέον παροχές μενού
5.1.2. Επιπλέον παροχές φοιτητών
5.1.3. Επιπλέον παροχές πανεπιστήμιο
6. Αριθμός κατά ειδικότητα εργατοϋπαλληλικού προσωπικού που θα διαθέτει για την εκτέλεση του έργου και ο
τεχνικός εξοπλισμός που θα διαθέτει κατά την εκτέλεση της σύμβασης:
6.1. Αναλυτική καταγραφή προσωπικού.
6.1.2. Σύνθεση προσωπικού.
6.1.3. Εκπαίδευση προσωπικού.
6.1.4. Επιλογή προσωπικού.
6.1.5. Εμφάνιση – συμπεριφορά προσωπικού.
6.1.6. Προσδιορισμός ωραρίου προσωπικού ανά βάρδια.
6.2. Περιγραφή τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρησης.
6.2.1. Επενδύσεις σε εξοπλισμό – Προσφερόμενος εξοπλισμός.
6.2.2. Ενέργειες αναβάθμισης – εξωραϊσμού του εστιατορίου.

ΑΡΘΡΟ 7Ο : ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ ΦΟΡΕΑ Κήρυξη οικονομικού φορέα
εκπτώτου – Κυρώσεις
Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική
όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί
αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των
δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να
συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη
πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για
παροχή εξηγήσεων, η ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον, μπορεί
να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή
του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.
Για κάθε παραβίαση των όρων της σύμβασης το Ιόνιο Πανεπιστήμιο αξιώνει ποινική ρήτρα σύμφωνα
με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 παρ. κβ., κγ. και κδ. της παρούσας. Το ποσό των ποινικών ρητρών
αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί
από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.
ΑΡΘΡΟ 8Ο : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΕ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Ο ανάδοχος μπορεί, κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, μέσα σε
ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής
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απόφασης, να ασκήσει προσφυγή. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο,
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου εισηγητικού οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
ΑΡΘΡΟ 9Ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαμβάνει με τη σύμβαση σύμφωνα με τους όρους
της σύμβασης, της διακήρυξης, της απόφασης κατακύρωσης και της προσφοράς του, διαφορετικά
υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την αναθέτουσα αρχή. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της
σύμβασης ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την αναθέτουσα αρχή, υποχρεούται δε να
λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση αυτής.
Ο ανάδοχος δύναται να ορίζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί με ειδικό πληρεξούσιο να
υπογράψει τη σύμβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της αναθέτουσας αρχής και να ενεργεί κατ’ εντολή
και για λογαριασμό του για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τη σύμβαση. Επιπλέον, δύναται να
ορίζει και αναπληρωτή του εκπροσώπου με τις ίδιες αρμοδιότητες. Αλλαγή εκπροσώπου ή διεύθυνσης
του εκπροσώπου ή /και του αναπληρωτή του αναφέρεται γραπτά στην αναθέτουσα αρχή. Εφόσον ο
ανάδοχος κατοικεί ή εδρεύει στην αλλοδαπή, ο εκπρόσωπός του και ο αναπληρωτής αυτού πρέπει να
κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.
Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του αναδόχου είναι μεταξύ άλλων εξουσιοδοτημένοι
να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέματα που αφορούν τη σύμβαση και να διευθετούν για
λογαριασμό του οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται με τη σύμβαση, συμμετέχοντας, όποτε
και όπου κληθούν, σε συναντήσεις με τα αρμόδια για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όργανα της
αναθέτουσας αρχής.
Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και
δικαιωμάτων που απορρέουν από τη σύμβαση που θα συνάψει με την αναθέτουσα αρχή. Ο ανάδοχος
δεν δικαιούται να εκχωρήσει τα εισπρακτέα δικαιώματά του, που απορρέουν από τη σύμβαση αυτή,
παρά μόνον σε αναγνωρισμένη τράπεζα ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και αποκλειστικά και
μόνο για την εκτέλεση του έργου που αναλαμβάνει με την παρούσα. Τέτοιου είδους εκχώρηση δύναται
να πραγματοποιηθεί μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης γνωστοποίησης προς την αναθέτουσα
αρχή και λήψης σχετικής έγκρισης, που παρέχεται μόνον εγγράφως.
Η αναθέτουσα αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα 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 ο ανάδοχος
μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση, τα μέλη που αποτελούν την ένωση θα είναι από κοινού και
εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της αναθέτουσας αρχής για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών
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 εκτέλεση της προμήθειας.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης,
οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης, εξαιτίας ανικανότητας 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.
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
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εκπληρωθούν από τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης, 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.
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για να
εκπληρώσουν τους όρους της σύμβασης, τότε η ανάδοχος ένωση 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 διατηρεί το
δικαίωμα να κηρύξει την ανάδοχο ένωση έκπτωτο.
ΑΡΘΡΟ 10Ο : ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ
Ο ανάδοχος του διαγωνισμού και η αναθέτουσα αρχή θα προσπαθούν να ρυθμίζουν φιλικά κάθε
διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης.
Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια, και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια
Κέρκυρας, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό.
Δεν αποκλείεται όμως, για ορισμένες περιπτώσεις εφόσον συμφωνούν και τα δύο μέρη, να προβλεφθεί
στη σύμβαση προσφυγή των συμβαλλομένων, αντί των Δικαστηρίων, σε διαιτησία, σύμφωνα πάντα με
την Ελληνική Νομοθεσία και με όσα μεταξύ τους συμφωνήσουν. Αν δεν επέλθει τέτοια συμφωνία, η
αρμοδιότητα για την επίλυση της διαφοράς ανήκει στα Ελληνικά Δικαστήρια κατά τα οριζόμενα στην
παραπάνω παράγραφο.
ΑΡΘΡΟ 11Ο : ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Οι οικονομικοί φορείς αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρήσουν εμπιστευτικά και να μη
γνωστοποιήσουν σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της αναθέτουσας αρχής,
οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση τους, κατά την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τη σύμβαση.
Επίσης, οι οικονομικοί φορείς έχουν την υποχρέωση να διασφαλίσουν την τήρηση της ως άνω
απαίτησης από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που
χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης.
ΆΡΘΡΟ 12Ο : ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Ο ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην
παρούσα σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα εδώ έγγραφα του Διαγωνισμού,
των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί.
Ο ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει (από κοινού και εξ ολοκλήρου) όλες τις υποχρεώσεις
που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε (εις ολόκληρον αλληλεγγύως) και απεριορίστως την
ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων.
Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση παροχής υπηρεσίας, σύμφωνα με
τους όρους της σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.
Τέλος και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται όλους τους
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παραπάνω όρους και συμφωνίες ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.
Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συνετάγη το παρόν σε τέσσερα (4) πρωτότυπα,
διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα τρία κατατέθηκαν στο Ιόνιο
Πανεπιστήμιο και το άλλο έλαβε ο ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο Πρύτανης του Ιονίου Πανεπιστημίου
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Η ΑΝΑΔΟΧΟΣ

