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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Κέρκυρα, 11-9-2018
Αρ. Πρωτ.: ΔΟ4/3080/Φ.Σιτ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση
: Iωάννου Θεοτόκη 72
Ταχ. Κώδικας
: 49100, Κέρκυρα
Πληρ.
: Γ. Τοψή
Τηλέφωνο
: 26610 87659
Fax
: 26610 87635
E-mail
: gtopsi@ionio.gr
ΘΕΜΑ: Απόφαση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της με
αριθμ. ΔΟ4/2550/11-7-2018 διακήρυξης για τη διενέργεια Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την σίτιση των φοιτητών του Ιονίου
Πανεπιστημίου.
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
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 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»
16.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.).
17.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),
18. 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).

Ε.
Τον αριθμ. Δ.Ο.4/2550/11-7-2018 Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού
Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την σίτιση των φοιτητών του
Ιονίου Πανεπιστημίου, ο οποίος διενεργείται μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ με
κωδ. Αριθμό 62043.
ΣΤ. Τις από 23-7-2018, 4-9-2018 και 5-9-2018, ψηφιακά υπογεγραμμένες
επιστολές των εταιρειών, «Korinthian Palace Catering A.E.», «SALAS INTER
GROUP ΕΚΔ. ΑΕ» και «Γ. Αποστολόπουλος – Π. Ρακοπούλου ΕΠΕ», περί
παροχής διευκρινήσεων στον εν θέματι διαγωνισμό.
Ζ.
Τα υπ΄αριθμ. ΔΣΦΜ3/2758/25-7-2018, ΔΟ4/3004/7-9-2018 και
ΔΟ4/3025/10-9-2018 απαντητικά έγγραφα παροχής διευκρινίσεων στο σχετικό
διαγωνισμό.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Παρατείνουμε την προθεσμία καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
ηλεκτρονικών προσφορών στον ανοικτό διαγωνισμό, που διενεργείται μέσω
του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ κωδ. Αριθμό 62043 για την ανάδειξη αναδόχου για
την σίτιση των φοιτητών του Ιονίου Πανεπιστημίου, προκειμένου όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορείς να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους και ορίζουμε ως νέα
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών εντός του Συστήματος την:
19η /9/2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ.
Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των υποφακέλων «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», ορίζεται η: 25/9/2018 ημέρα Τρίτη και
ώρα 11.00 π.μ.,

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

Καθηγητής κ. Θεόδωρος Παππάς

