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Διακιρυξθ Δθμόςιου Πλειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ με κλειςτζσ προςφορζσ, για τθν
εκμίςκωςθ κυλικείου ςτισ εγκαταςτάςεισ του Ι.Π. ςτο Αργοςτόλι, επί τθσ οδοφ Λεωφόρου
Αντϊνθ Σρίτςθ

Σο ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ
Ζχοντασ υπόψθ:
1. Σο Π.Δ. 715/1979 (ΦΕΚ 212Α/79) «Περί τρόπου ενεργείασ υπό των Νομικϊν Προςϊπων
Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Π.Δ .Δ.) προμθκειϊν, μιςκϊςεων και εκμιςκϊςεων εν γζνει,
αγορϊν ι εκποιιςεων ακινιτων, εκποιιςεων κινθτϊν πραγμάτων ωσ και εκτελζςεωσ
εργαςιϊν».
2. Σο Π.Δ. 34/95 «Κωδικοποίθςθ Διατάξεων Νόμων περί εμπορικϊν μιςκϊςεων», όπωσ
ιςχφει.
3. To Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Αϋ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ
(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ».
4. To Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ
νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει.
5. Σο ΠΔ 113/2010 (Α' 194) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ», όπωσ ιςχφει.
6. Σον Ν.4559/2018 με τον οποίο από τθν 1θ-10-2018 το Σ.Ε.Λ. Λονίων Νιςων εντάχκθκε
ςτο Λόνιο Πανεπιςτιμιο.
7. Σθν από 17-12-2019 (8θ υνεδρίαςθ ακαδ. ζτουσ 2019-2020) Απόφαςθ τθσ υγκλιτου
για τθν Ζγκριςθ δθμοςίευςθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για τθν
εκμίςκωςθ χϊρου κυλικείου ςτισ εγκαταςτάςεισ του Λονίου Πανεπιςτθμίου ςτο
Αργοςτόλι (ΑΔΑ: 9ΡΠΓ46Ψ8ΝΨ-ΨΔΕ)
ΠΡΟΚΘΡΤΕΙ
Δθμόςιο πλειοδοτικό διαγωνιςμό για τθ εκμίςκωςθ ακινιτου ςυνολικισ επιφάνειασ 54,00 μ2
για χριςθ κυλικείου για τθ εξυπθρζτθςθ τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ ςε οικόπεδο
ιδιοκτθςίασ του Λονίου Πανεπιςτθμίου ςτο Αργοςτόλι, όπου ςτεγάηονται τα Σμιματα ΣΨΜΕ &
ΣΕΣΣ, διάρκειασ ςφμβαςθσ τριϊν ετϊν με δικαίωμα ανανζωςθσ για επιπλζον δφο χρόνια.
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Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί δθμόςια, ενϊπιον αρμόδιασ επιτροπισ ςτισ 25 Φεβρουαρίου
2020, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 11:00 ςτθν αίκουςα του χϊρου βιβλιοκικθσ ςτο κτιριο του
Σμιματοσ Ψθφιακϊν Μζςων & Επικοινωνίασ (ΣΨΜΕ) ςτισ κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ του Λ.Π.,
Λεωφ. Αντϊνθ Σρίτςθ, Αργοςτόλι, Σ.Κ. 28100. Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να κατακζςουν τισ
προςφορζσ τουσ ςτθν ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΛΟΝΛΟ ΠΑΝΕΠΛΣΘΜΛΟ, Λεωφ. Αντϊνθ Σρίτςθ,
Αργοςτόλι, Σ.Κ. 28100, κτιριο Σμιματοσ Επιςτιμθσ & Σεχνολογίασ Σροφίμων (ΣΕΣΣ), υπόψθ
τθσ κασ οφίασ Νεοφφτου, τθλ. 26710 22134, για να πρωτοκολλθκοφν από το κεντρικό
Πρωτόκολλο του Λ.Π., μζχρι τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ, τθν 24 Φεβρουαρίου 2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13:00. Προςφορζσ που
κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα, κεωροφνται εκπρόκεςμεσ και
επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςτοφν.
Θ δαπάνθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςτον Σφπο βαρφνει τον εκμιςκωτι, ςφμφωνα με το
άρκρο 28 του Π.Δ. 715/1979 και τθ Διακιρυξθ.

Ο Πρφτανθσ
του Ιονίου Πανεπιςτθμίου

Κακθγθτισ Βαςίλειοσ Χρυςικόπουλοσ

Εςωτερικι Διανομι:
-Αναπλθρωτζσ Πρφτανθ
-υντονιςτισ Τπθρεςιϊν Λ.Π.
-Δ/ςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν
-Δ/νςθ Οικονομικισ Διαχείριςθσ
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ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟ:
Άρκρο 1.

To Λόνιο Πανεπιςτιμιο προκθρφςςει δθμόςιο πλειοδοτικό διαγωνιςμό με
κλειςτζσ προςφορζσ, για τθν εκμίςκωςθ κυλικείου ςε ανεξάρτθτο
προκαταςκευαςμζνο κτιριο εμβαδοφ 54,00 μ2 και αντιςτοίχου ζκταςθσ
θμιυπαίκριο ςτεγαςμζνο χϊρο, ςε οικόπεδο ιδιοκτθςίασ του, για τρία (3)
χρόνια με δικαίωμα ανανζωςθσ τθσ ςφμβαςθσ για επιπλζον δφο (2) χρόνια.
το οικόπεδο ςτεγάηονται τα δφο Σμιματα του Λ.Π. ςτθν Κεφαλονιά, το Σμιμα
Ψθφιακϊν Μζςων και Επικοινωνίασ (ΣΨΜΕ) και το Σμιμα Επιςτιμθσ &
Σεχνολογίασ Σροφίμων (ΣΕΣΣ). Σο κυλικείο προορίηεται για τθν εξυπθρζτθςθ 600
περίπου φοιτθτϊν και περίπου 50 διδαςκόντων και λοιπϊν μελϊν προςωπικοφ.
Άρκρο 2.
Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί δθμόςια, ενϊπιον αρμόδιασ επιτροπισ
ςυγκροτοφμενθσ κατά τισ διατάξεισ των άρκρων 38 παρ. 1 και 41 § 1 του Π.Δ.
715/79, ςτισ 25 Φεβρουαρίου 2020, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 11:00 ςτθν αίκουςα
του χϊρου βιβλιοκικθσ ςτο κτιριο του Σμιματοσ Ψθφιακϊν Μζςων &
Επικοινωνίασ (ΣΨΜΕ) ςτισ κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ του Λ.Π., Λεωφ. Αντϊνθ
Σρίτςθ, Αργοςτόλι, Σ.Κ. 28100.
το διαγωνιςμό μποροφν να πάρουν μζροσ φυςικά ι νομικά πρόςωπα που
αςχολοφνται με τθν παροχι προςθκουςϊν υπθρεςιϊν.
Άρκρο 3.
φςτθμα διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ.
Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει με το ςφςτθμα των κλειςτϊν προςφορϊν,
αποκλειόμενθσ τθσ ςυνζχιςισ του με ανοικτζσ προςφορζσ, κατά τθ διαδικαςία
του Π.Δ. 715/79 (άρκρο 42).
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να κατακζςουν τισ προςφορζσ τουσ ςτθν ταχ.
διεφκυνςθ ΛΟΝΛΟ ΠΑΝΕΠΛΣΘΜΛΟ, Λεωφ. Αντϊνθ Σρίτςθ, Αργοςτόλι, Σ.Κ. 28100,
κτιριο Σμιματοσ Επιςτιμθσ & Σεχνολογίασ Σροφίμων (ΣΕΣΣ), υπόψθ τθσ κασ
οφίασ Νεοφφτου, τθλ. 26710 22134, μζχρι τθν προθγοφμενθ εργάςιμθ τθσ
θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 24-02-2020, θμζρα Δευτζρα και
ϊρα 13:00, για να πρωτοκολλθκοφν από το κεντρικό Πρωτόκολλο του Λ.Π.
Προςφορζσ που κατατίκενται μετά τθν παραπάνω θμερομθνία και ϊρα,
κεωροφνται εκπρόκεςμεσ και επιςτρζφονται χωρίσ να αποςφραγιςτοφν. Οι
προςφορζσ που κα κατατεκοφν πρζπει να βρίςκονται ςφραγιςμζνεσ μζςα ςε
φάκελο (κυρίωσ φάκελο) ςτον οποίο πρζπει να αναγράφονται ευκρινϊσ τα
ακόλουκα:
 Οι λζξεισ ΦΑΚΕΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα.
 Ο πλιρθσ τίτλοσ τθσ αρμόδιασ Τπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό (ΛΟΝΛΟ
ΠΑΝΕΠΛΣΘΜΛΟ-Δ/νςθ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν).
 Ο αρικμόσ και ο τίτλοσ τθσ διακιρυξθσ.
 Θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
 Σα ακριβι ςτοιχεία του αποςτολζα.
Μζςα ςτον κυρίωσ φάκελο προςφοράσ τοποκετοφνται:
α. φραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά», ο οποίοσ περιζχει όλα
τα ηθτοφμενα δικαιολογθτικά (όπωσ αναλφονται παρακάτω).
β. φραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά», ςτον οποίο
τοποκετοφνται τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.
Εναλλακτικζσ προςφορζσ δεν επιτρζπονται, αντιπροςφορζσ δεν γίνονται δεκτζσ
και ςε περίπτωςθ υποβολισ τουσ απορρίπτονται.
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Οι προςφορζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και πρζπει να ζχουν τθν
εξισ μορφι και περιεχόμενο:
Άρκρο 4.

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

10)

Δικαιολογθτικά:
τον διαγωνιςμό μποροφν να πάρουν μζροσ φυςικά ι νομικά πρόςωπα που
αςχολοφνται με τθν παροχι παρόμοιων υπθρεςιϊν.
τον 1ο φραγιςμζνο φάκελο, ςυμμετζχοντεσ οφείλουν να κατακζςουν, τα
ακόλουκα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά:
Ζγγραφθ αίτθςθ ςυμμετοχισ, με πλιρθ ςτοιχεία, του ενδιαφερόμενου που
δθλϊνει το ενδιαφζρον του για ςυμμετοχι ςτον διαγωνιςμό.
Εγγυθτικι επιςτολι αναγνωριςμζνθσ Σράπεηασ ι γραμμάτιο παρακατακικθσ
του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων, ποςοφ ίςου προσ ζνα ελάχιςτο
μθνιαίο μίςκωμα ποςοφ 300,00 Ευρϊ, ωσ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό
και υπογραφισ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Θ εγγυθτικι επιςτολι κα λιγει
τουλάχιςτον 90 θμζρεσ μετά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Πιςτοποιθτικό του οικείου επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται θ
εγγραφι τουσ ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τουσ, ι βεβαίωςθ άςκθςθσ
επαγγζλματοσ από αρμόδια Δθμόςια Αρχι ι Αρχι Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, που
κα ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία διενζργειασ του
διαγωνιςμοφ.
Απόςπαςμα Ποινικοφ Μθτρϊου, που κα ζχει εκδοκεί το πολφ τρεισ (3) μινεσ
πριν από τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, από το οποίο να
προκφπτει ότι δεν ζχουν καταδικαςτεί για αδίκθμα ςχετικό με τθν άςκθςθ τθσ
επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ.
Πιςτοποιθτικό αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ Αρχισ, που κα ζχει εκδοκεί
το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,
από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, εκκακάριςθ
αναγκαςτικι διαχείριςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι άλλθ ανάλογθ κατάςταςθ
και επίςθσ ότι δεν τελοφν υπό διαδικαςία κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ ι ζκδοςθσ
απόφαςθσ αναγκαςτικισ εκκακάριςθσ ι αναγκαςτικισ διαχείριςθσ ι
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι υπό άλλθ ανάλογθ διαδικαςία.
Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωςθ Αρχι, από το οποίο
να προκφπτει ότι είναι ενιμεροι ωσ προσ τισ υποχρεϊςεισ τουσ που αφοροφν
ςτισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ και ωσ προσ τισ φορολογικζσ
υποχρεϊςεισ τουσ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. ε
περίπτωςθ εγκατάςταςισ τουσ ςτθν αλλοδαπι τα δικαιολογθτικά των εδαφίων
(δ) και (ε) εκδίδονται με βάςθ τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι
εγκατεςτθμζνοι, από τθν οποία και εκδίδεται το ςχετικό πιςτοποιθτικό.
ε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχων είναι Εταιρεία, κα πρζπει να υποβλθκεί και το
ιςχφον καταςτατικό.
Εφόςον οι ενδιαφερόμενοι ςυμμετζχουν ςτουσ διαγωνιςμοφσ με εκπροςϊπουσ
τουσ, υποβάλλουν μαηί με τθν προςφορά βεβαίωςθ εκπροςϊπθςθσ.
Τπεφκυνθ Διλωςθ (άρκρο 8 του Ν. 1599/1986) ςτθν οποία κα δθλϊνεται ρθτά
ότι θ λειτουργία των κυλικείων κα γίνεται ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ/
κανονιςμοφσ που ορίηει το Ελλθνικό Κράτοσ.
Τπεφκυνθ Διλωςθ (άρκρο 8 του Ν. 1599/1986), ςτθν οποία κα αναφζρεται
λεπτομερϊσ ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ που κα προςκομιςκεί, αναλυτικά και κα
δθλϊνεται ρθτά ότι ο προςφζρων κα αναλάβει τθν εγκατάςταςθ του
εξοπλιςμοφ, τισ επιςκευζσ, και τθ ςυντιρθςθ του χϊρου, ακολουκϊντασ τισ
οδθγίεσ και κατόπιν ζγκριςθσ του αρμοδίου οργάνου
4

11)

12)

13)

14)
15)

Άρκρο 5.
Άρκρο 6.

Τπεφκυνθ Διλωςθ (άρκρο 8 του Ν. 1599/1986), ςτθν οποία κα δθλϊνεται ρθτά
ότι ο προςφζρων κα αναλάβει τον κακαριςμό του χϊρου του κυλικείου, όπωσ
και των παρακείμενων εγκαταςτάςεων υγιεινισ, αν υπάρχουν.
Τπεφκυνθ Διλωςθ (άρκρο 8 του Ν. 1599/1986), ςτθν οποία κα δθλϊνεται ρθτά
ότι ο προςφζρων ζλαβε γνϊςθ των προσ εκμίςκωςθ χϊρων, των ςυνκθκϊν
λειτουργίασ και αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ
παροφςασ προκιρυξθσ.
Τπεφκυνθ Διλωςθ (άρκρο 8 του Ν. 1599/1986)ςτθν οποία κα δθλϊνεται ρθτά
ότι θ προςφορά ιςχφει για ενενιντα (90) μζρεσ από τθν θμερομθνία του
διαγωνιςμοφ
Τπεφκυνθ διλωςθ (άρκρο 8 του Ν. 1599/1986) όπου κα δθλϊνεται ρθτά ότι ο
προςφζρων ζχει τθν ευκφνθ αςφάλιςθσ και αποηθμίωςθσ του προςωπικοφ του.
Τπεφκυνθ διλωςθ (άρκρο 8 του Ν. 1599/1986) όπου κα δθλϊνεται ρθτά ότι ο
προςφζρων δεςμεφεται να παρζχει τα είδθ του επιςυναπτόμενου καταλόγου
και μζχρι τισ τιμζσ που αναγράφονται ςτον Πίνακα Βαςικϊν Ειδϊν του
Κυλικείου και οι Μζγιςτεσ Σιμζσ Αυτϊν.
Προςφορζσ χωρίσ τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογθτικά απορρίπτονται
ωσ απαράδεκτεσ φςτερα από ειςιγθςθ τθσ επιτροπισ του διαγωνιςμοφ. Επίςθσ,
απορρίπτονται όςεσ υποβλικθκαν εκπρόκεςμα ι είναι αόριςτεσ και
ανεπίδεκτεσ εκτίμθςθσ φςτερα από ειςιγθςθ τθσ επιτροπισ. ε περίπτωςθ
αναβολισ του διαγωνιςμοφ ι οποιαςδιποτε άλλθσ κακυςτζρθςθσ, οι
προςφορζσ που κα υποβλθκοφν ιςχφουν για τρεισ (3) μινεσ από τθν θμζρα
διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Κατά τθσ νομιμότθτασ τθσ διακιρυξθσ, τθσ ςυμμετοχισ πλειοδότθ ι τθσ
νομιμότθτασ διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ, επιτρζπεται θ υποβολι ενςτάςεων
ςτθν Επιτροπι του διαγωνιςμοφ θ οποία αποφαίνεται και αποφαςίηει οριςτικά
κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 42 του παραπάνω Π. Δ.
Οι εν λόγω ενςτάςεισ υποβάλλονται μόνο από τουσ ςυμμετζχοντεσ ςτο
διαγωνιςμό εγγράφωσ κατά τθ διάρκεια αυτοφ ι εντόσ είκοςι τεςςάρων (24)
ωρϊν από τθ λιξθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Θ φγκλθτοσ του Λ.Π. μπορεί να απορρίψει με απόφαςι τθσ οποιαδιποτε
προςφορά, εάν αυτόσ που τθν υπζβαλε δεν παρζχει τα εχζγγυα για τθν καλι
εκτζλεςθ των όρων τθσ ςυμβάςεωσ και κυρίωσ αν δεν ανταποκρίκθκε
ικανοποιθτικά ςτο παρελκόν ςε παρόμοιεσ εργαςίεσ που του ανατζκθκαν από
το Δθμόςιο ι Ν.Π.Δ.Δ. ι Ν.Π.Λ.Δ. ι προκάλεςε αποδεδειγμζνεσ ανωμαλίεσ.
Σο ελάχιςτο μθνιαίο όριο του μιςκϊματοσ ορίηεται ςτο ποςό των 300,00 €.
Διάρκεια τθσ εκμίςκωςθσ
Θ διάρκεια τθσ εκμίςκωςθσ ορίηεται ςε τρία (3) χρόνια και αρχίηει από τθν
θμερομθνία παράδοςθσ του μιςκίου ςτο μιςκωτι με πρωτόκολλο παράδοςθσ
και παραλαβισ από τθν αρμόδια Επιτροπι του διαγωνιςμοφ και με τθν ζναρξθ
λειτουργίασ του κυλικείου, θ οποία βεβαιϊνεται αρμοδίωσ με ζγγραφο, το
αργότερο μζχρι τισ 30 Μαρτίου 2020. Θ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ μπορεί να
παρατακεί μζχρι δφο (2) ακόμα μιςκωτικά ζτθ από τθ λιξθ τθσ 3ετίασ με μόνθ
μονομερι διλωςθ του Πανεπιςτθμίου και απόφαςθ τθσ υγκλιτου του Λ.Π., τθν
οποία (2ετι παράταςθ) αποδζχεται ο ανάδοχοσ με τθν ανακιρυξι του τουσ
ίδιουσ όρουσ, που ιςχφουν για τθν ανωτζρω αρχικι τριετία, πλθν του
μιςκϊματοσ το οποίο κα παραμείνει ςτακερό τα πρϊτα δφο (2) μιςκωτικά
χρόνια και κα αυξάνεται κατά 3% για κάκε ζνα από τα επόμενα τρία (3)
μιςκωτικά χρόνια. Οι αναγραφόμενεσ τιμζσ του άρκρου 11 κα
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Άρκρο 7.

Άρκρο 8.
α.

β.

Άρκρο 9.

Άρκρο 10.

αναπροςαρμοςτοφν αντίςτοιχα με το μίςκιο. Οι αναπροςαρμοςμζνεσ τιμζσ κα
ςτρογγυλοποιθκοφν ςτο πλθςιζςτερο 5λεπτο.
ε περίπτωςθ αφξθςθσ του ΦΠΑ ι οποιουδιποτε άλλου φόρου που πλθρϊνει ο
ανάδοχοσ, θ φγκλθτοσ του Λ.Π. μπορεί να αναπροςαρμόςει τισ τιμζσ του
άρκρου 11, μετά από ςχετικι αίτθςθ του αναδόχου. Οι αναπροςαρμοςμζνεσ
τιμζσ κα ςτρογγυλοποιθκοφν ςτο πλθςιζςτερο 5λεπτο.
Κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ.
Πλειοδότθσ κα αναδειχκεί εκείνοσ που κα προςφζρει το μεγαλφτερο μθνιαίο
μίςκωμα. Σθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ αποφαςίηει θ φγκλθτοσ του Λ.Π., θ
οποία μπορεί να κρίνει το αποτζλεςμα αςφμφορο και να επαναλάβει το
διαγωνιςμό με τουσ ίδιουσ ι νζουσ όρουσ, χωρίσ από όλεσ αυτζσ τισ ενζργειεσ να
προκφπτει δικαίωμα ι κάποια αξίωςθ των διαγωνιηομζνων κατά του
Πανεπιςτθμίου. ε περίπτωςθ που ο διαγωνιςμόσ αποβεί άγονοσ, είτε γιατί
κανείσ δεν πιρε μζροσ ς’ αυτόν ι δεν πιρε μζροσ ικανόσ αρικμόσ πλειοδοτϊν
προσ ανάπτυξθ ανταγωνιςμοφ μεταξφ τουσ είτε γιατί οι προςφορζσ που
δόκθκαν απορρίφκθκαν ωσ απαράδεκτεσ ι αςφμφορεσ, μπορεί να επαναλθφκεί
ο διαγωνιςμόσ. Αν ο διαγωνιςμόσ δεν φζρει αποτζλεςμα δφο φορζσ, θ
φγκλθτοσ του Λ.Π. μπορεί να προβεί ςε απ’ ευκείασ μίςκωςθ χωρίσ διαγωνιςμό
κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 39 του Π.Δ. 715/79. Αν δφο ι περιςςότεροι
πλειοδότεσ που πλθροφν τα ουςιαςτικά προςόντα τθσ διακιρυξθσ προςφζρουν
το αυτό μίςκωμα, το ανωτζρω αρμόδιο όργανο αποφαςίηει, ςφμφωνα με τθν
παρ. 2 του άρ. 42 του Π.Δ.715/79, τθ διενζργεια κλθρϊςεωσ ςε δθμόςια
ςυνεδρίαςθ.
Κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ – ζκπτωςθ.
Θ απόφαςθ περί κατακυρϊςεωσ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ
ανακοινϊνεται ςτον πλειοδότθ εγγράφωσ με απόδειξθ παραλαβισ. Με τθν
κοινοποίθςθ αυτι προςκαλείται να υπογράψει μζςα ςε δζκα πζντε (15) θμζρεσ
τθ ςχετικι ςφμβαςθ διατυπωμζνθ από το Πανεπιςτιμιο, αφοφ κατακζςει νζα
εγγυθτικι επιςτολι κατά τα ανωτζρω, όπωσ περιγράφεται ςτο ςτοιχείο ςτ’ του
άρκρου 4, ωσ εγγφθςθ για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.
Αν περάςει άπρακτθ θ προκεςμία των δζκα πζντε (15) θμερϊν, κθρφςςεται
ζκπτωτοσ και αποφαςίηεται θ επανάλθψθ του διαγωνιςμοφ ςε βάροσ του κατά
τθ διαδικαςία και τισ ςυνζπειεσ του άρκρου 44 του Π.Δ. 715/79.
Χρόνοσ και τρόποσ πλθρωμισ του μιςκϊματοσ.
Σο μθνιαίο μίςκωμα κα προκαταβάλλεται εντόσ του πρϊτου δεκαθμζρου του
μινα που αφορά, μαηί με τισ επιβαρφνςεισ των παρακάτω όρων του άρκρου 16
ςτοιχείο ιγ'. ε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ καταβολισ από τον μιςκωτι
μιςκϊματοσ μζχρι δζκα (10) θμζρεσ από τότε που ζπρεπε να πλθρωκεί από τον
μιςκωτι, επιβάλλεται ςε βάροσ του χρθματικι ποινι 5% κατ’ ελάχιςτο όριο του
ςυμφωνθκζντοσ μιςκϊματοσ. ε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ καταβολισ και
δεφτερου μιςκϊματοσ κατά ςυνζχεια από τον μιςκωτι μζχρι δζκα (10) το πολφ
θμζρεσ από τότε που ζγινε λθξιπρόκεςμθ θ αξίωςθ του Πανεπιςτθμίου για το
δεφτερο μίςκωμα, αυτό ςυνεπάγεται τθν επιβολι ςε βάροσ του χρθματικισ
ποινισ 10% κατ’ ελάχιςτο όριο επί των δφο (2) μθνιαίων κακυςτεροφμενων
μιςκωμάτων, χωρίσ να αποκλείεται να αξιϊςει το Πανεπιςτιμιο τθν απόδοςθ
τθσ χριςθσ του κυλικείου λόγω τθσ κατ’ επανάλθψθ κακυςτζρθςθσ του μιςκωτι
ςτθν καταβολι των μιςκωμάτων και τθν καταγγελία τθσ μίςκωςθσ κατά τθ
νόμιμθ διαδικαςία.
Ο εκμιςκωμζνοσ χϊροσ, τον οποίο οφείλουν να επιςκεφκοφν οι πλειοδότεσ και
να διαπιςτϊςουν τθν καταλλθλότθτά του, πρόκειται για ζνα ανεξάρτθτο
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προκαταςκευαςμζνο κτιριο το οποίο βρίςκεται ανάμεςα ςτισ κτθριακζσ
εγκαταςτάςεισ του Λ.Π. ςε οικόπεδο 47 ςτρεμμάτων, ιδιοκτθςίασ του, ςτο
Αργοςτόλι, λεωφόροσ Αντϊνθ Σρίτςθ και ζχει εμβαδόν κυρίωσ χϊρου 54,00 μ2
και επίςθσ αντίςτοιχο εμβαδό εξωτερικοφ ςτεγαςμζνου και διαμορφωμζνου
χϊρου με παγκάκια, όπου είναι δυνατι θ τοποκζτθςθ τραπεηοκακιςμάτων. Ο
μιςκωτισ δε δικαιοφται να κάνει χριςθ οποιωνδιποτε άλλων χϊρων, χωρίσ τθν
προθγοφμενθ ζγγραφθ ζγκριςθ του Πανεπιςτθμίου.
Σο κυλικείο προορίηεται για τθν εξυπθρζτθςθ 500-600 φοιτθτϊν και περίπου 50
διδαςκόντων και λοιπϊν μελϊν προςωπικοφ. Σο Πανεπιςτιμιο ΔΕΝ δεςμεφεται
τόςο για τθ ςυνεχι παρουςία των φοιτθτϊν, όςο και για τθ δυνατότθτα
αγοραςτικισ κίνθςθσ εκ μζρουσ των φοιτθτϊν, των διδαςκόντων ι του
προςωπικοφ από το κυλικείο.
Άρκρο 11.
Ωσ ελάχιςτο μθνιαίο μίςκωμα ορίηεται το ποςό των 300 €, με τθν προχπόκεςθ
ότι ο ανάδοχοσ του κυλικείου κα διακζτει τα παρακάτω είδθ με τισ εξισ
ανϊτατεσ τιμζσ:
«Πίνακασ Βαςικϊν Ειδϊν του Κυλικείου και οι Μζγιςτεσ Σιμζσ Αυτϊν»
 Φραπζ-νεςκαφζ
1,00 €
 Ελλθνικόσ
0,70 €
 Ελλθνικόσ διπλόσ
1,20 €
 Γαλλικόσ
0,90 €
 οκολάτα
1,20 €
 Καπουτςίνο
1,20 €
 Εςπρζςο
1,10 €
 Εςπρζςο διπλόσ
1,70 €
 Freddo
1,20 €
Θ προςκικθ, κατόπιν απαίτθςθσ του πελάτθ, οποιαςδιποτε επιπλζον ποςότθτασ
ηάχαρθσ ι γάλακτοσ δεν προςαυξάνει τισ παραπάνω τιμζσ.











Νερό (μικρό)
Νερό (μεγάλο)
Αναψυκτικό (330ml)
Αναψυκτικό (500ml)
Φυςικόσ χυμόσ
Χυμοί (330ml)
Χυμοί (250ml)
Red Bull
Σςάι κρφο 330 ml
Σςάι κρφο 500 ml

0,50 €
1,00 €
0,80 €
1,20 €
1,70 €
1,10 €
1,00 €
2,20 €
1,30 €
1,60 €












Συρόπιτα (όλα τα είδθ)
πανακόπιτα
Κρεμόπιτα
Λουκανόπιτα
Καςερόπιτα
Κοτόπιτα
Καλτςόνε
Πεïνιρλί
Πίτςα
Ηαμπόν - Καςζρι

1,10 € (το νόμιμο βάροσ)
1,10 €
1,00 €
1,20 €
1,20 €
1,40 €
1,40 €
1,40 €
1,40 €
1,40 €
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Άρκρο 12.

Άρκρο 13.

 Καςζρι – Μπζικον
1,40 €
 Μπουγάτςα κρζμα ατομικι
1,20 €
 Κουλοφρι γεμιςτό
1,30 €
 Σοςτ καςζρι
1,20 €
 Σοςτ ηαμπόν
1,20 €
 Σοςτ ηαμπόν - καςζρι
1,50 € + 0,10 € κάκε επιπρόςκετο είδοσ
 Σοςτ (διάφορα)
1,40 € + 0,10 € κάκε επιπρόςκετο είδοσ
 Σοςτ ανάμικτο
1,40 €
 άντουιτσ με λουκάνικο (hot-dog)
1,20 €
 Κρφα ςάντουιτσ
1,40 € + 0,10€ κάκε επιπρόςκετο είδοσ
 Άλλα τυποποιθμζνα είδθ
 Παγωτά
 οκολάτεσ
 Ηαχαρϊδθ
 Mπιςκότα απλά
 Μπιςκότα με ςοκολάτα
 Κράκερ
 Σςιπσ
 οκολάτεσ, καραμζλεσ, μαςτίχεσ κλπ.
Σα άλλα τυποποιθμζνα είδθ κα πωλοφνται, κατϋ ανϊτατο όριο, αντί τθσ
αναγραφόμενθσ επί τθσ ςυςκευαςίασ του προϊόντοσ ενδεικτικισ τιμισ.
Σισ παραπάνω τιμζσ δεν μπορεί να αναπροςαρμόηει ο ανάδοχοσ αν δεν ζχει τθν
ζγκριςθ τθσ υγκλιτου του Λ.Π., με τθν επιφφλαξθ του άρκρου 6 τθσ διακιρυξθσ.
Ο ανάδοχοσ δικαιοφται να πωλεί και άλλα είδθ πλζον των ανωτζρω ι
οποιαδιποτε παραλλαγι αυτϊν. Όλα τα προςφερόμενα είδθ κα είναι άριςτθσ
ποιότθτασ, ειδάλλωσ ο ανάδοχοσ κα υπόκειται ςτισ ποινζσ του άρκρου 20 τθσ
παροφςασ διακιρυξθσ - ςυγγραφισ υποχρεϊςεων.
Απαγορεφεται απόλυτα θ ολικι ι μερικι υπεκμίςκωςθ και θ με οποιονδιποτε
τρόπο παραχϊρθςθ του κυλικείου ςε τρίτουσ με οποιονδιποτε τφπο και μορφι
(για όμοια ι παραπλιςια χριςθ), θ πρόςλθψθ ςυνεταίρου, θ εκμετάλλευςι του
μζςω τρίτου προςϊπου, ωσ και θ αλλαγι τθσ χριςεωσ του μιςκίου.
Ο μιςκωτισ δε δικαιοφται ςε μείωςθ του μιςκϊματοσ από τθν κατακφρωςθ τθσ
μίςκωςθσ και εφεξισ, βαρφνεται δε με τα ζξοδα δθμοςιεφςεων τθσ διακιρυξθσ
που προβλζπουν το άρκρο 28 § 3 και 4 και το άρκρο 40 § 1 περίπτωςθ θ' του
Π.Δ. 715/79, των τυχόν νόμιμων κρατιςεων και τελϊν χαρτοςιμου. ε
περίπτωςθ κατά τθν οποία το μίςκιο καταςτεί αναγκαίο για τισ ανάγκεσ του
Πανεπιςτθμίου, τοφτο ζχει το δικαίωμα να λφςει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ, ο δε
μιςκωτισ ουδεμία δφναται να ζχει αξίωςθ προσ αποηθμίωςθ από τθν αιτία
αυτι, αλλά πάντοτε κατόπιν προειδοποιιςεωσ που κοινοποιείται με απόδειξθ
ςτον μιςκωτι τρεισ τουλάχιςτον μινεσ πριν τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Διευκρινίηεται ότι το ποςό του προςφερομζνου από τον πλειοδότθ
μιςκϊματοσ δε μειϊνεται και ο πλειοδότθσ οφείλει να το καταβάλει
εμπρόκεςμα και ςτο ακζραιο ςτισ περιπτϊςεισ διακοπϊν λειτουργίασ του
Πανεπιςτθμίου λόγω Χριςτουγζννων, Πάςχα, 1-15 Αυγοφςτου, κερινϊν
διακοπϊν κλπ. Οφείλει να το καταβάλει εμπρόκεςμα και ςτο ακζραιο, δε, και
ςτισ περιπτϊςεισ που το οικείο όργανο του Πανεπιςτθμίου αποφαςίηει και
υλοποιεί τθν αναςτολι λειτουργίασ ι τθ λειτουργία του Πανεπιςτθμίου με
προςωπικό αςφαλείασ και θ αναςτολι αυτι διαρκεί ζωσ 15 εργάςιμεσ
θμζρεσ. ε περίπτωςθ υπζρβαςθσ του ορίου αυτοφ, για το επιπλζον χρονικό
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Άρκρο 14.

Άρκρο 15.

Άρκρο 16.
α.

β.

διάςτθμα ο μιςκωτισ δφναται να μειϊνει αναλογικά το φψοσ του μθνιαίου
μιςκϊματοσ ζωσ το πζρασ τθσ αναςτολισ/διακοπισ κλπ τθσ εκ νζου
λειτουργίασ του ιδρφματοσ.
Σο Πανεπιςτιμιο δεν ευκφνεται απζναντι ςτο μιςκωτι για τθν πραγματικι
κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται το μίςκιο και τθσ οποίασ όφειλε να λάβει
γνϊςθ, οφτε υποχρεοφται για το λόγο αυτό ςε επιςτροφι ι μείωςθ του
μιςκϊματοσ οφτε ςτθ λφςθ τθσ μίςκωςθσ. Επίςθσ, δεν υποχρεοφται ςτθν
εγκατάςταςθ του μιςκωτι ςτο μίςκιο, οφτε απαλλάςςεται αυτόσ από τθν
πλθρωμι του μιςκϊματοσ, εάν δεν ζκανε ζναρξθ χριςθσ αυτοφ χωρίσ
υπαιτιότθτα του Πανεπιςτθμίου.
Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να διατθρεί το μίςκιο ςε πολφ καλι κατάςταςθ,
υποχρεοφμενοσ ςτισ αναγκαίεσ επιςκευζσ, δεν μπορεί όμωσ να επιφζρει
αλλοιϊςεισ ςτο μίςκιο, χωρίσ τθν άδεια του Πανεπιςτθμίου, οφτε να ενεργιςει
ς’ αυτό μεταρρυκμίςεισ ι να το χρθςιμοποιιςει για ςκοπό διάφορο του
ςυμφωνθκζντοσ, υποχρεοφμενοσ όπωσ αμζςωσ ειδοποιεί εγγράφωσ τον
εκμιςκωτι για κάκε παράνομθ ενζργεια τρίτου επί του ακινιτου, τθρουμζνων
των διατάξεων του άρκρου 48 του Π.Δ. 715/79.
Ο μιςκωτισ είναι υποχρεωμζνοσ:
Να χρθςιμοποιεί τουσ χϊρουσ του μιςκίου και τισ εγκαταςτάςεισ του
αποκλειςτικά και μόνο για το κυλικείο, απαγορεφεται δε απολφτωσ
οποιαδιποτε άλλθ χριςθ του. Ειδικότερα, ςτουσ παραπάνω χϊρουσ
απαγορεφεται:
1. Θ εγκατάςταςθ και λειτουργία παντόσ είδουσ τυχεροφ ι μθχανικοφ
παιχνιδιοφ, θ πϊλθςθ παιχνιοχάρτων ι λαχείων ι ΠΡΟ – ΠΟ ι ΛΟΣΣΟ κ.λ.π.
2. Θ εγκατάςταςθ και θ χριςθ μθχανθμάτων τα οποία προκαλοφν κόρυβο,
κακϊσ και φωτοτυπικϊν μθχανθμάτων.
3. Θ παραςκευι φαγθτϊν και θ πϊλθςθ οινοπνευματωδϊν ποτϊν.
4. Θ πϊλθςθ ειδϊν του κυλικείου ςτα αναγνωςτιρια, ςτουσ κοινόχρθςτουσ
χϊρουσ του Πανεπιςτθμίου και ζξω από το κτίριο.
5. Θ τοποκζτθςθ τραπεηιϊν και κακιςμάτων ςε οποιονδιποτε εςωτερικό χϊρο
εκτόσ από το χϊρο του κυλικείου.
6. Θ παραμονι εντόσ του κυλικείου άλλων ατόμων εκτόσ από τουσ
υπαλλιλουσ του κυλικείου.
7. Θ ανάρτθςθ ι τοιχοκόλλθςθ εντόσ και εκτόσ του κυλικείου διαφθμίςεων ι
ανακοινϊςεων χωρίσ άδεια του αρμόδιου οργάνου του Πανεπιςτθμίου.
8. Θ διακίνθςθ των εμπορευμάτων και των φοιτθτϊν από άλλεσ πόρτεσ του
κτιρίου εκτόσ από εκείνθ θ οποία βρίςκεται μπροςτά από το χϊρο του
κυλικείου.
9. Θ διαφιμιςθ και πϊλθςθ προϊόντων καπνοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 2 του
νόμου 3730/2008.
Να διακζτει για πϊλθςθ ςτο κυλικείο αφεψιματα, αναψυκτικά, γλυκίςματα,
προϊόντα γάλακτοσ, ςάντουιτσ, τόςτ και λοιπά είδθ κυλικείου, όλα αρίςτθσ
ποιότθτασ, κ.λ.π. Οι τιμζσ κα αναγράφονται υποχρεωτικά ςε πίνακα που κα ζχει
αναρτθκεί ςε εμφανζσ μζροσ του κυλικείου όπου βρίςκεται το ταμείο. Για τα
είδθ που αρικμοφνται ςτο άρκρο 11 ιςχφουν οι ανϊτατεσ τιμζσ που
προβλζπονται ς’ αυτό. Σα είδθ τα οποία υπόκεινται ςε ταχεία αλλοίωςθ (πίτεσ
όλων των ειδϊν, ςάντουιτσ, τόςτ, γλυκά διάφορα, κ.λ.π.) κα πρζπει να είναι
αρίςτθσ ποιότθτασ, φρζςκα, και να διατθροφνται ςτουσ κατάλλθλουσ χϊρουσ,
ϊςτε να μθν προςβάλλονται από ζντομα κ.λ.π. (ψυκτικοί και κερμικοί κάλαμοι,
κ.λ.π.).
9

γ.

δ.

ε.

ςτ.
η.

θ.

κ.

ι.

ια.

ιβ.

Να διατθρεί με δικι του δαπάνθ τον κυρίωσ χϊρο του κυλικείου απόλυτα
κακαρό και ευπρεπι ανά πάςα ςτιγμι και να φροντίηει για τθ ςυγκζντρωςθ και
απόρριψθ των ςκουπιδιϊν.
Να φροντίηει για τθν άριςτθ ποιότθτα, ςυντιρθςθ και κακαριότθτα των
πωλοφμενων ειδϊν και να τθρεί αυςτθρι κακαριότθτα τόςο ςτα ςκεφθ, ζπιπλα
και μθχανιματα όςο και ςε ολόκλθρο το χϊρο εντόσ και εκτόσ του κυλικείου.
Να τθρεί με ακρίβεια όλεσ τισ ςχετικζσ με τθ λειτουργία κυλικείου υγειονομικζσ,
αγορανομικζσ, αςτυνομικζσ και άλλεσ διατάξεισ, κακϊσ και τισ οδθγίεσ ι εντολζσ
των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιςτθμίου και να είναι μόνοσ υπεφκυνοσ για
τθν τιρθςι τουσ απζναντι ςε κάκε αρχι και ςτουσ καταναλωτζσ.
Να διατθρεί ανοιχτό και ςε λειτουργία το κυλικείο όλεσ τισ θμζρεσ και ϊρεσ που
λειτουργεί το Πανεπιςτιμιο.
Να εξυπθρετεί το προςωπικό του Πανεπιςτθμίου, επιςτθμονικό και διοικθτικό,
και όλα τα ςπουδαςτιρια, εργαςτιρια και γραφεία. Επίςθσ, να εξυπθρετεί το
προςωπικό του κτιρίου ςε ζκτακτεσ περιπτϊςεισ, όπωσ ςυνεδριάςεισ των
Σμθμάτων, εξετάςεισ κ.τ.λ., να εργάηεται εκτόσ ωραρίου λειτουργίασ κυλικείου,
προςφζροντασ τα πωλοφμενα είδθ του ςτα γραφεία. Οφείλει επίςθσ να
εξυπθρετεί και να προςφζρει τα είδθ του και ςτα άτομα που τυχόν κα
βρίςκονται ςε ςυνεδριάςεισ ι ςυμβοφλια ι ςυνζδρια κ.τ.λ. εντόσ του κτιρίου.
Να διακζτει τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό του κυλικείου (με δικά του ζξοδα), ο
οποίοσ κα είναι αρίςτθσ ποιότθτασ και κα περιλαμβάνει όλα τα ςφγχρονα μζςα
(ψυγείο, τοςτιζρεσ, κερμοκαλάμουσ, μθχάνθμα espresso, κ.τ.λ.),
Να προςλαμβάνει για τθν καλι λειτουργία του κυλικείου το απαιτοφμενο
προςωπικό, για το οποίο κα είναι ο μόνοσ και αποκλειςτικόσ υπόχρεοσ όςον
αφορά όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που προκφπτουν από τθν εργαςιακι αυτι ςχζςθ.
Ο ίδιοσ και το προςωπικό του πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοι με βιβλιάριο υγείασ
και τισ ϊρεσ εργαςίασ πρζπει να φζρουν λευκό κακαρό ςακάκι και να είναι
πάντα ευγενείσ και κακαροί κατά τισ απαιτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ υγιεινισ (π.χ.
νφχια). Σόςο ο μιςκωτισ όςο και το παραπάνω προςωπικό οφείλουν να είναι
ευπρεπείσ και ευγενικοί ςτισ ςχζςεισ τουσ με το προςωπικό του Πανεπιςτθμίου
και με τουσ φοιτθτζσ.
Να απομακρφνει αμζςωσ κάκε υπάλλθλό του, του οποίου τθν απόλυςθ τυχόν
κα ηθτοφςε το αρμόδιο όργανο του Πανεπιςτθμίου, είτε για ακαταλλθλότθτα
είτε για ανάρμοςτθ ςυμπεριφορά. Επίςθσ, ο μιςκωτισ κα είναι αποκλειςτικά
υπεφκυνοσ απζναντι ςτον υπάλλθλο αυτό για κάκε απαίτθςι του (αποηθμίωςθ,
άδεια, επιδόματα αδείασ, δϊρα, αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ ςε Λ.Κ.Α., κ.τ.λ.) που κα
προκφψει από τθν απόλυςθ αυτι.
Ο μιςκωτισ είναι υπεφκυνοσ για κάκε βλάβθ ι φκορά του κυλικείου πζρα από
τθ ςυνθκιςμζνθ χριςθ του, ζςτω κι αν προξενθκεί χωρίσ τθν υπαιτιότθτα του
μιςκωτι, ο οποίοσ οφείλει να παραδϊςει κατά τθ λιξθ ι οποιαδιποτε λφςθ τθσ
μίςκωςθσ ςτο Πανεπιςτιμιο τουσ χϊρουσ και τισ εγκαταςτάςεισ του κυλικείου
ςε καλι κατάςταςθ, όπωσ κα τουσ παραλάβει.
Ο μιςκωτισ δε κα ζχει καμία αξίωςθ για ηθμιά ι φκορά που κα προκλθκεί από
οποιαδιποτε αιτία ι ανϊτερθ βία (ςειςμό, πυρκαϊά, κλοπι, διείςδυςθ υγρϊν,
κακι λειτουργία των ςωλθνϊςεων, κ.τ.λ.), εν γζνει ι από άλλο λόγο που δεν
προβλζπεται εδϊ, κακϊσ και για ηθμίεσ από απεργίεσ ι καταλιψεισ ι αναρχικζσ
πράξεισ βίασ ι από αναςτολι ι ματαίωςθ τθσ λειτουργίασ του Πανεπιςτθμίου.
Ο μιςκωτισ οφείλει να αςφαλίςει τα εμπορεφματα και τον εξοπλιςμό του για
κάκε τζτοιο κίνδυνο.
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Σο μιςκωτι βαρφνει εξ ολοκλιρου το χαρτόςθμο του μιςκϊματοσ, κακϊσ και τα
ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ. Λόγω τθσ μθ φπαρξθσ
τεχνικισ δυνατότθτασ να καταμετράται αυτοτελϊσ για το κυλικείο-μίςκιο χϊρο
θ αναλογία του ςτθν κατανάλωςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ, φδατοσ και κζρμανςθσ
και ςυνεπϊσ και θ ςυμμετοχι του κυλικείου ςτισ αντίςτοιχεσ δαπάνεσ, το
Πανεπιςτιμιο, αφοφ ζλαβε υπόψθ του τθν επιφάνεια, κζςθ κλπ του κυλικείου
ςε ςχζςθ με το όλο κτιριο κακϊσ και τισ ςυνολικζσ μετριςεισ επί των ανωτζρω
δαπανϊν, ορίηει ωσ ςυνολικό αντίτιμο για όλεσ τισ ανωτζρω δαπάνεσ το
ςτακερό ποςό των 80,00 ευρϊ μθνιαίωσ, το οποίο (ποςό) ο ανάδοχοσ
αποδζχεται με τθν ανακιρυξι του ανεπιφφλακτα ωσ εφλογο και υποχρεοφται να
καταβάλει ταυτόχρονα με το καταβαλλόμενο μθνιαίο μίςκωμα. Σο φψοσ του
ποςοφ αυτοφ ομοίωσ υπόκειται ςε αναλογικι μείωςθ (μόνο) ςτθν περίπτωςθ
του άρκρου 13 τθσ παροφςασ (αναςτολι λειτουργίασ πλζον των 15 εργαςίμων
θμερϊν). Σο κυλικείο διακζτει πλιρθ θλεκτρικι και υδραυλικι εγκατάςταςθ και
κζρμανςθ/ψφξθ με κλιματιςτικό μθχάνθμα. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ςυντθρεί
τακτικά και αποκλειςτικά με ζξοδά του ι και να αντικακιςτά όταν απαιτείται, το
μζροσ τθσ υδραυλικισ εγκατάςταςθσ, που απολιγει ςτο κυλικείο (βρφςεσ,
διακόπτεσ κλπ) κακϊσ και τα αναλϊςιμα που απαιτοφνται για τθν παροχι εντόσ
του κυλικείου φωτιςμοφ και κζρμανςθσ (λαμπτιρεσ, κερμαντικά ςϊματα κλπ)
εφόςον υποςτοφν βλάβεσ ςτθν λειτουργία τουσ. Ο εκμιςκωτισ οφείλει να
αποκακιςτά τυχόν βλάβθ του δικτφου φδρευςθσ, κζρμανςθσ και θλεκτρικοφ
ρεφματοσ το ςυντομότερο δυνατό με ζξοδά του αλλά δεν φζρει καμιά ευκφνθ
για αποκατάςταςθ οιαςδιποτε αξίωςθσ του αναδόχου για κετικζσ ι και
αποκετικζσ ηθμίεσ.
Ο μιςκωτισ, εφόςον δεν παρίςταται ο ίδιοσ κατά τισ ϊρεσ λειτουργίασ του
κυλικείου, οφείλει με ζγγραφό του να γνωρίςει ςτο Πανεπιςτιμιο εγγράφωσ
αμελλθτί τα πλιρθ ςτοιχεία του προςϊπου το οποίο κα ζχει τθν ευκφνθ τθσ
λειτουργίασ του, ϊςτε το Πανεπιςτιμιο να μπορεί να ζλκει ςε επαφι μαηί του.
Σθν ίδια υποχρζωςθ ζχει και ςε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ του προςϊπου
αυτοφ.
Ο μιςκωτισ οφείλει να προςλαμβάνει και χρθςιμοποιεί προςωπικό που να ζχει
τθν κατάλλθλθ ικανότθτα και εμπειρία, ϊςτε να προςφζρει πολφ καλό επίπεδο
υπθρεςιϊν προσ τουσ φοιτθτζσ και γενικότερα πελάτεσ του κυλικείου.
Ο εκμιςκωτισ, μζςω των εντεταλμζνων οργάνων του, επιφυλάςςει εισ εαυτόν
το δικαίωμα να διενεργεί ζλεγχο ςχετικά με τθν κατάςταςθ του μθχανικοφ και
άλλου εξοπλιςμοφ του κυλικείου, τουσ όρουσ λειτουργίασ του, τθν καλαίςκθτθ
και κακαρι του εμφάνιςθ, τθν τιρθςθ των ςχετικϊν όπωσ παραπάνω
διατάξεων, τθν εξακρίβωςθ τθσ ποιότθτασ, κακαριότθτασ και ςυντιρθςθσ των
προσ πϊλθςθ ειδϊν και εν γζνει τθν επακριβι εκτζλεςθ όλων των υποχρεϊςεων
που αναλαμβάνει με τθ ςφμβαςθ αυτι ο μιςκωτισ. Σο Πανεπιςτιμιο ζχει
δικαίωμα να καταγγείλει τον ανάδοχο ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ για μθ τιρθςθ των
διατάξεων τθσ νομοκεςίασ και κατά τθ διακριτικι του ευχζρεια να καταγγείλει
και τθ μίςκωςθ αηθμίωσ για τουσ ίδιουσ λόγουσ.
Αρμόδια για τον ζλεγχο του κυλικείου είναι θ Επιτροπι Παραλαβισ/Καλισ
Εκτζλεςθσ που κα οριςτεί με τθν Απόφαςθ τθσ υγκλιτου του Λονίου
Πανεπιςτθμίου που κα κατακυρϊνει το Διαγωνιςμό. Ο μιςκωτισ οφείλει να
ςυμμορφϊνεται αμζςωσ προσ τισ υποδείξεισ τθσ Επιτροπισ για τθ λειτουργία
του κυλικείου.
Θ τυχόν μθ ζγκαιρθ από μζροσ του Πανεπιςτθμίου άςκθςθ των δικαιωμάτων
του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ αυτι, δε κεωρείται οφτε ερμθνεφεται ωσ
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ςιωπθρι παραίτθςθ ι ςυναίνεςι του, αλλά το Πανεπιςτιμιο δικαιοφται να
επιδιϊξει οποτεδιποτε τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων του. Κάκε τυχόν αποδοχι
από το Πανεπιςτιμιο πρόςκετου όρου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κα
αποδεικνφεται μόνον εγγράφωσ.
Ο μιςκωτισ παραιτείται, από τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ του, από τισ τυχόν
ιςχφουςεσ διατάξεισ τισ ςχετικζσ με τθν προςταςία τθσ επαγγελματικισ ςτζγθσ,
κακϊσ και από κάκε μελλοντικι διάταξθ νόμου που κα παρατείνει αναγκαςτικά
τθ μίςκωςθ πζρα από τθ ςυμβατικι διάρκειά τθσ που κακορίηεται ςιμερα. Εν
πάςθ περιπτϊςει, δθλϊνει ανεπιφφλακτα ότι παραιτείται από κάκε ζνδικο
μζςο, κακϊσ και από το δικαίωμα αναςτολισ τθσ τυχόν αποφάςεωσ που κα
εκδοκεί.
Για κάκε παράβαςθ οποιουδιποτε όρου του παρόντοσ από το μιςκωτι (όλοι οι
όροι κθρφςςονται βαςικοί και ουςιϊδεισ μζχρι τθσ λιξεωσ τθσ μιςκϊςεωσ), ο
εκμιςκωτισ μπορεί να επιβάλει ποινικι ριτρα από 300,00 € ζωσ 500,00 € και ςε
περίπτωςθ υποτροπισ μζχρι 1.000,00 €. Μπορεί ακόμα να αξιϊςει τθν ζξωςθ ι
τθν αποβολι του μιςκωτι, κακϊσ και οποιουδιποτε τρίτου που ζλκει από το
μιςκωτι δικαιϊματα ι που κατζχει το μίςκιο εξ ονόματόσ του, και τθν απόδοςθ
ςτον ίδιο τθσ χριςθσ του μιςκίου ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε διατάξεισ του
Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ. Σο Πανεπιςτιμιο δικαιοφται να κρατιςει τθν
παραπάνω εγγφθςθ και να αξιϊςει τθν αποκατάςταςθ κάκε ηθμίασ θ οποία κα
προξενθκεί ςτο Πανεπιςτιμιο από τθν παράβαςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ.
Θ παροφςα μίςκωςθ δεν υπάγεται ςε προςτατευτικζσ διατάξεισ οιουδιποτε
προςτατευτικοφ νόμου περί Εμπορικϊν Μιςκϊςεων. Ο διαγωνιςμόσ κα γίνει
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Π.Δ. 715/79, οι διατάξεισ του οποίου κα διζπουν
τθν ςφμβαςθ.
Πλθροφορίεσ και το τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ δίνονται από τθ Διεφκυνςθ Σεχνικϊν
Τπθρεςιϊν του Λονίου Πανεπιςτθμίου, ςτθν Κζρκυρα (Λωάννθ Κεοτόκθ 72 –
Κεντρικι Διοίκθςθ, ιςόγειο), τθλ. 26610-87652 και 26610-87650, κακϊσ και από
τθν κ. οφία Νεοφφτου ςτο κτιριο του Σμιματοσ Επιςτιμθσ & Σεχνολογίασ
Σροφίμων (ΣΕΣΣ) ςτισ κτθριακζσ εγκαταςτάςεισ του Λ.Π., Λεωφ. Αντϊνθ Σρίτςθ,
Αργοςτόλι, Σ.Κ. 28100, τθλ. 26710 22134, κάκε θμζρα κατά τισ εργάςιμεσ
θμζρεσ, και ϊρεσ 09.00 ζωσ 13.00.

Ο Πρφτανθσ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου

Κακθγθτισ Βαςίλειοσ Χρυςικόπουλοσ

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από VASILEIOS CHRYSIKOPOULOS
Ημερομηνία: 2020.02.04 14:36:18 EET
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ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 1
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΜΙΘΩΘ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ
Οι Ειδικοί Όροι Μίςκωςθσ περιλαμβάνουν:
1.
2.
3.

Θμζρεσ και ϊρεσ λειτουργίασ
Δαπάνθ εγκατάςταςθσ Κυλικείου
Είδθ Κυλικείου (Κατάλογοσ προςφερομζνων ειδϊν)

1.
Θμζρεσ και ϊρεσ λειτουργίασ
Σο μίςκιο κα λειτουργεί, αποκλειςτικά και μόνο ωσ Κυλικείο, χωρίσ διακοπζσ κακ’ όλο το χρονικό
διάςτθμα τθσ μίςκωςθσ πρωί και απόγευμα και όλεσ τισ εργάςιμεσ θμζρεσ του Λονίου Πανεπιςτθμίου.
Ωσ ελάχιςτεσ ϊρεσ λειτουργίασ του ορίηονται από 07:00 ζωσ 19:00 ςτισ εγκαταςτάςεισ του Λδρφματοσ.
Σο κυλικείο δεν κα λειτουργεί τισ θμζρεσ που το Μδρυμα κα είναι κλειςτό και κατόπιν ςφμφωνθσ
γνϊμθσ τθσ Τπθρεςίασ.
2.
Δαπάνθ εγκατάςταςθσ Κυλικείου
Θ δαπάνθ για τθν εγκατάςταςθ του Κυλικείου κα βαρφνει αποκλειςτικά τον μιςκωτι ο οποίοσ οφείλει
να ςυμμορφωκεί προσ όλεσ τισ ςχετικζσ με τθν εγκατάςταςθ υποδείξεισ του Λονίου Πανεπιςτθμίου. Σο
μιςκωτι βαρφνουν επίςθσ όλεσ ανεξαιρζτωσ οι δαπάνεσ αγοράσ, μεταφοράσ και εγκατάςταςθσ,
λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ όλου του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ (ψυγεία, τοςτιζρεσ, κερμοκάλαμοι,
μθχάνθμα Espresso κλπ) του Κυλικείου.
3.
Είδθ Κυλικείου (Κατάλογοσ προςφερομζνων ειδϊν)
Α.
ΡΟΦΗΜΑΣΑ:
Σςάι απλό (με ι χωρίσ λεμόνι) 350ml
Χαμομιλι 350ml
Καφζσ ελλθνικόσ (με ι χωρίσ γάλα)
Καφζσ ςτιγμιαίοσ (ηεςτόσ ι κρφοσ, με ι χωρίσ γάλα) 350ml
Καφζσ φίλτρου (με ι χωρίσ γάλα)
Καφζσ cappuccino
Καφζσ cappuccino freddo
οκολάτα (ηεςτι ι κρφα) 350ml
Καφζσ espresso
Καφζσ espresso freddo
Καφζσ ελλθνικόσ διπλόσ (με ι χωρίσ γάλα)
Β.
ΑΝΣΟΤΙΣ:
Συρί - Ντομάτα
Ηαμπόν - Συρί
Λαχανικϊν (χωρίσ τυρί και αλλαντικά)
Μορταδζλα - Φζτα - Ντομάτα - Μαροφλι
Ηαμπόν - Συρί - Ντομάτα - Μαροφλι - Μαγιονζηα
Γαλοποφλα - Συρί - Ντομάτα - Μαροφλι - Μαγιονζηα
Καπνιςτό - Συρί - Ντομάτα - Μαροφλι - Μαγιονζηα
Γ.
ΣΟΣ:
Καςζρι
Ηαμπόν - τυρί
ικάλεωσ – Γαλοποφλα - τυρί
Δ.
ΠΙΣΕ και ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ:
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Χωριάτικθ πίτα ςπανάκι
Συρόπιτα - φολιάτα
Συρόπιτα – τρογγυλι
Καςερόπιτα – φολιάτα
Κρουαςάν - Βουτφρου
Ε.
ΓΛΤΚΑ:
Διάφορα- Προφιτερόλ – Πάςτεσ – κ.λπ.
Ντόνατσ
Σ. ΚΟΤΛΟΤΡΙΑ:
Κουλοφρι τφπου «Θεςςαλονίκθσ» (με ςουςάμι) μεγάλο
Ζ.
ΦΡΕΚΟΙ ΦΤΙΚΟΙ ΧΤΜΟΙ ΦΡΟΤΣΩΝ:
Φρζςκοσ Φυςικόσ χυμόσ πορτοκαλιοφ ι και άλλων φροφτων,
π.χ. μιλου, αχλαδιοφ, μπανάνασ κ.λπ., 350ml
Φρζςκοσ Φυςικόσ χυμόσ ανάμεικτοσ 350ml
Η.
ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΙΔΗ:
Προϊόντα γάλακτοσ
Γάλα φρζςκο ½ lit
πλιρεσ
με χαμθλά λιπαρά
Γάλα ςοκολατοφχο ½ lit
πλιρεσ
με χαμθλά λιπαρά
Γιαοφρτι
πλιρεσ
με χαμθλά λιπαρά
Νερό - Αναψυκτικά - Χυμοί
Νερό εμφιαλωμζνο 500ml
Νερό εμφιαλωμζνο 750ml
Συποποιθμζνοι φυςικοί χυμοί 330 ml
Σφπου cola
Σφπου sprite
Φυςικόσ Χυμόσ Πορτοκάλι
όδα
Λεμονάδα
Άλλα τυποποιθμζνα είδθ
Mπιςκότα απλά
Μπιςκότα με ςοκολάτα
Κράκερ
Σςιπσ
οκολάτεσ, καραμζλεσ, μαςτίχεσ κλπ.
Σα άλλα τυποποιθμζνα είδθ κα πωλοφνται, κατϋ ανϊτατο όριο, αντί τθσ αναγραφόμενθσ επί τθσ
ςυςκευαςίασ του προϊόντοσ ενδεικτικισ τιμισ.
Ο μιςκωτισ μπορεί επιπλζον να διακζτει και τα παρακάτω είδθ:
Ζντυπα υπευκφνων δθλϊςεων του άρκρου 8 του Ν. 1599/1986. κακϊσ και ειςιτιρια αςτικϊν
ςυγκοινωνιϊν, τθλεκάρτεσ και κάρτεσ κινθτισ τθλεφωνίασ, αντί των αναγραφομζνων τιμϊν.
Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να αναρτιςει ςε εμφανζσ ςθμείο τιμοκατάλογο όλων ανεξαιρζτωσ των
προςφερομζνων ειδϊν και τιμϊν αυτϊν. Επιπλζον υποχρεοφται να τοποκετιςει τισ ενδείξεισ τιμϊν
πάνω ι δίπλα ςε κάκε πωλοφμενο είδοσ.
Οποιαδιποτε τροποποίθςθ (προςκικθ νζων ειδϊν) του παραπάνω καταλόγου, είτε ωσ προσ τα
προςφερόμενα είδθ, κα γίνεται ΜΟΝΟ μετά από ζγκριςθ του Ιονίου Πανεπιςτθμίου.
Ο μιςκωτισ υποχρεοφται ακόμθ να επιλζξει μία και μόνθ μάρκα (brand name) για κάκε είδοσ,
οποιαδιποτε επικυμεί.
Απαγορεφονται αυςτθρά οποιεςδιποτε διαφοροποιιςεισ ςτισ τιμζσ των προςφερομζνων
προϊόντων, είτε ανάλογα με το brand name (μάρκα) του προϊόντοσ (π.χ. τυποποιθμζνων προϊόντων
γάλακτοσ, γλυκϊν κλπ.) είτε ανάλογα με το brand name των πρϊτων υλϊν του προϊόντοσ (π.χ. των
μειγμάτων για τθν παραςκευι κάκε είδουσ ροφιματοσ: καφζ ελλθνικοφ, ςτιγμιαίου, φίλτρου, espresso,
τςαγιοφ, ςοκολάτασ κλπ), είτε ανάλογα με τα λοιπά ςυςτατικά παραςκευισ των προϊόντων (π.χ. των
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ειδϊν ψωμιοφ, αλλαντικϊν, τυριϊν κλπ. ςε ςάντουιτσ και τοςτ, του τφπου ηφμθσ ςε πίττεσ, πίτςεσ κλπ).
Για παράδειγμα, απαγορεφεται θ διάκεςθ δφο ι περιςςότερων όμοιων ειδϊν καφζ ςε διαφορετικι
τιμι, επειδι, ενδεχομζνωσ, κα παραςκευάηονται από πρϊτθ φλθ (μείγμα) καφζ διαφορετικοφ brand
name (μάρκασ). Ι θ διάκεςθ δφο όμοιων ςάντουιτσ ςε διαφορετικι τιμι, επειδι, ενδεχομζνωσ, κα
παραςκευάηονται με διαφορετικό τφπο ψωμιοφ ι αλλαντικοφ κλπ.

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 2
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΠΟΙΟΣΘΣΑ
Οι Προδιαγραφζσ Ποιότθτασ περιλαμβάνουν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
1.1.

1.2.

1.3.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1
3.2
3.3
3.4

Ποςοτικζσ Προδιαγραφζσ
Ποιοτικζσ Προδιαγραφζσ
Αςφάλεια Μεταφορϊν
Τγιεινι Προςωπικοφ
Χειριςμόσ Προϊόντων
Αποκθκευτικοί χϊροι
Διαχείριςθ απορριμμάτων
Εξοπλιςμόσ Κυλικείων
Απολυμάνςεισ
Ποςοτικζσ Προδιαγραφζσ
Βάροσ προϊόντοσ
Σο βάροσ του προϊόντοσ κακϊσ και τα υλικά όλων των παραςκευαςμάτων και των
τυποποιθμζνων ειδϊν πρζπει να είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ
Αγορανομικζσ διατάξεισ.
Σο περιεχόμενο του προϊόντοσ
Σο περιεχόμενο του προϊόντοσ κα πρζπει να είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα από τισ εκάςτοτε
ιςχφουςεσ αγορανομικζσ διατάξεισ και να προςφζρεται ςτακερά, χωρίσ παραλλαγι.
Θ ςφςταςθ του προϊόντοσ
Σο προϊόν κα περιζχει τα ςυςτατικά και τα ποςοςτά υλικϊν που είναι απαραίτθτα για τθν
παραγωγι του ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τον Κϊδικα Σροφίμων και Ποτϊν (πχ. Συρόπιταποςοςτό φζτασ και ποςοςτό άλλων τυριϊν).
Ποιοτικζσ Προδιαγραφζσ
Σα προϊόντα κα πρζπει να είναι αςφαλι για τθν υγεία του καταναλωτι.
Σα μικροβιακά φορτία των υλικϊν όλων των παραςκευαςμάτων, πρζπει να είναι εντόσ των
κρατικϊν προδιαγραφϊν που ορίηει ο Κϊδικασ Σροφίμων και Ποτϊν.
Οι κερμοκραςίεσ που κα επικρατοφν κατά τθν ςυντιρθςθ των προϊόντων κα πρζπει να είναι οι
ενδεδειγμζνεσ για τθν αςφαλι κατανάλωςι τουσ.
Οι Θμερομθνίεσ Λιξθσ τόςο των υλικϊν των μθ τυποποιθμζνων ειδϊν, όςο και των
τυποποιθμζνων ειδϊν πρζπει να τθροφνται αυςτθρότατα.
Θ ςφνκεςθ των προϊόντων πρζπει να αποτελείται από υλικά, εγκεκριμζνα βάςθ τθσ νομοκεςίασ.
Αςφάλεια Μεταφορϊν
Κατά τθν μεταφορά των προϊόντων κα πρζπει να αποφεφγονται οι βλάβεσ ςτθ ςυςκευαςία . Για
τον λόγο αυτό είναι απαραίτθτοσ ο ζλεγχοσ κατά τθν παραλαβι τουσ.
τα προϊόντα που απαιτοφν ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ για τθν διατιρθςθ τουσ πρζπει
να τθρείται θ ςυγκεκριμζνθ κερμοκραςία κατά τθν μεταφορά τουσ
Σα προϊόντα που μεταφζρονται κα πρζπει να είναι ςυςκευαςμζνα κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να
εξαςφαλίηεται επαρκϊσ θ αρχικι τουσ ποιότθτα
Σα μεταφορικά μζςα να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ μεταφοράσ που ορίηει ο νόμοσ.
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4.
Τγιεινι Προςωπικοφ
4.1 Τγεία Προςωπικοφ
4.1.1 Όλοι οι εργαηόμενοι ςτουσ χϊρουσ επεξεργαςίασ - παραγωγισ τροφίμων και ποτϊν πρζπει να
ζχουν Βιβλιάριο Τγείασ ςτο οποίο βεβαιϊνεται ότι ο κάτοχοσ του πζραςε από ιατρικι εξζταςθ
και δεν βρζκθκε ότι πάςχει από μεταδοτικό ι άλλο νόςθμα μθ ςυμβατό με τθν απαςχόλθςθ
του.
4.1.2 Σο Βιβλιάριο Τγείασ κεωρείται αφοφ ςυμπλθρωκοφν πζντε ζτθ από τθν θμερομθνία
ζκδοςθσ του θ τθσ τελευταίασ κεϊρθςθσ του.
4.1.3 ε κάκε επιχείρθςθ επεξεργαςίασ – παραγωγισ – πϊλθςθσ τροφίμων κα πρζπει να υπάρχει
αναρτθμζνθ ςε κατάλλθλθ κζςθ, ονομαςτικι κατάςταςθ των απαςχολοφμενων ςε αυτι
ατόμων, ςτθν οποία κα αναφζρεται και το είδοσ τθσ εργαςίασ, με τθν οποία απαςχολείται το
κάκε άτομο. Θ κατάςταςθ αυτι πρζπει να ενθμερϊνεται ςε περίπτωςθ αλλαγισ τθσ
ςφνκεςθσ (αποχϊρθςθ ι πρόςλθψθ) του προςωπικοφ τθσ επιχείρθςθσ.
4.2 Προςτατευτικόσ ρουχιςμόσ
4.2.1 Ο ρουχιςμόσ πρζπει:
• Να είναι από υλικό κατάλλθλο για τισ ςυνκικεσ εργαςίασ
4.2.2 Σα γάντια πρζπει:
• Να είναι μιασ χριςεωσ
4.3 Προςωπικι υγιεινι
4.3.1 Οι χειριςτζσ των τροφίμων πρζπει να είναι υγιείσ και να γνωρίηουν τθν ςθμαντικότθτα και τθν
εφαρμογι των κανόνων υγιεινισ
4.3.2 Άτομα, τα οποία εργάηονται για πρϊτθ φορά, πρζπει να αποδεικνφουν, ότι δεν υπάρχουν
λόγοι υγείασ που να εμποδίηουν τθν απαςχόλθςθ τουσ
4.3.3 Θ επιχείρθςθ τουλάχιςτον μία φορά τον χρόνο πρζπει να ελζγχει τθν υγεία των εργαηομζνων
4.3.4 Απαγορεφεται το προςωπικό που χειρίηεται τρόφιμα να αςχολείται ςυγχρόνωσ και με τον
κακαριςμό
5.
Χειριςμόσ Προϊόντων
5.1 Προςωπικό
5.1.1 Σο προςωπικό που χειρίηεται τα τρόφιμα ςτα ςθμεία εξυπθρζτθςθσ πρζπει:
• Να τθρεί τουσ κανόνεσ ορκισ προςωπικισ υγιεινισ
• Να φορά κατάλλθλθ ςτολι εργαςίασ και να τθν διατθρεί κακαρι
• Να μθν πάςχει από αςκζνειεσ που μπορεί να μεταδοκοφν ςτα τρόφιμα
• Να κακαρίηει και να απολυμαίνει τα χζρια του με τον ενδεδειγμζνο τρόπο
• Να μθν αφινει εκτεκειμζνα τα τρόφιμα
• Να χειρίηεται τα τρόφιμα με λαβίδεσ
• Όπου δεν είναι δυνατι θ χριςθ λαβίδασ να χειρίηεται τα τρόφιμα με γάντια και να τα αλλάηει
ςυχνά
• Να είναι ςωςτά εκπαιδευμζνο για τον τρόπο και τον τόπο τοποκζτθςθσ των τροφίμων κακϊσ
και για τουσ κανόνεσ ορκισ υγιεινισ πρακτικισ για τθν διαςφάλιςθ τθσ υγιεινισ των τροφίμων
5.2 θμεία Εξυπθρζτθςθσ
5.2.1 τα ςθμεία εξυπθρζτθςθσ πρζπει να διαςφαλίηεται θ αρχικι ποιότθτα και θ ακεραιότθτα των
προϊόντων που διατίκενται
5.2.2 Όταν τα προϊόντα δεν είναι ςυςκευαςμζνα πρζπει:
• Να βρίςκονται ςε διαφορετικοφσ περιζκτεσ όταν πρόκειται για διαφορετικά τρόφιμα
• Να είναι μζςα ςε ειδικζσ ερμθτικά κλειςτζσ προκικεσ
• Ανά είδοσ να υπάρχει ταμπζλα που να αναφζρει το είδοσ του προϊόντοσ
5.2.3 Να ελζγχεται και να διαςφαλίηεται θ ενδεδειγμζνθ κερμοκραςία διάκεςθσ
5.2.4 Να μθν τοποκετοφνται ςτισ ίδιεσ προκικεσ ωμά με επεξεργαςμζνα τρόφιμα.
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6.1.
6.2.

6.3.

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.

7.
7.1.

7.2
7.3

7.4
7.5
7.6

8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Διαχείριςθ απορριμμάτων
Σα δοχεία και οι περιζκτεσ απορριμμάτων πρζπει:
• Να καταςκευάηονται από αδιαπζραςτα, ανκεκτικά και ουδζτερα υλικά
• Θ καταςκευι τουσ να είναι ιςχυρι ϊςτε να μθν παραμορφϊνονται ι καταςτρζφονται κατά
τθν χριςθ τουσ
Να είναι διαμορφωμζνοι κατά τζτοιο τρόπο ϊςτε να διαςφαλίηεται θ απουςία εντόμων και
τρωκτικϊν
• Να κλείνουν καλά
• Να είναι ευδιάκριτα ςθμαςμζνα
• Σο ςχιμα τουσ να παρζχει επαρκι ευςτάκεια και να επιτρζπει τθν εφκολθ εκκζνωςθ τουσ
• Να πλζνονται εφκολα και να απολυμαίνονται αποτελεςματικά
• Να αδειάηονται κακθμερινά
• Να αποκθκεφονται εξωτερικά του κτιρίου ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο και πάντοτε
μακριά από τον χϊρο επεξεργαςίασ των τροφίμων
Απαγορεφεται θ ςυγκζντρωςθ απορριμμάτων ςε ξφλινα ι χάρτινα κιβϊτια, ςε καλάκια ι
καφάςια και ςε κάκε είδοσ καλυμμζνα ι ακάλυπτα δοχεία, που δεν πλθροφν τουσ παραπάνω
όρουσ.
Για να μθν ρυπαίνεται εφκολα το εςωτερικό των δοχείων απορριμμάτων ςυνίςταται θ χριςθ
ειδικϊν πλαςτικϊν ςάκων που κα δζνονται.
Οι κάδοι που βρίςκονται ςτο χϊρο τθσ κουηίνασ πρζπει να απομακρφνονται από το χϊρο αμζςωσ
μετά τθν λιξθ των εργαςιϊν.
Σα απορρίμματα των τροφίμων πρζπει να απομακρφνονται κακθμερινά από τισ εγκαταςτάςεισ
τθσ εταιρείασ και τα γενικά απορρίμματα τουλάχιςτον δφο φορζσ τθν εβδομάδα.
Όταν τα απορρίμματα παραμζνουν για αρκετό χρόνο ςτουσ χϊρουσ υποδοχισ απορριμμάτων
πρζπει να ψεκάηονται με εντομοκτόνο, ιδιαίτερα κατά τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ.
Αποκθκευτικοί χϊροι
Οι αποκθκευτικοί χϊροι πρζπει να ςχεδιάηονται και να καταςκευάηονται από τζτοια
υλικά που να είναι δυνατόν να εφαρμοςτοφν προγράμματα
• Αεριςμοφ
• Κακαριςμοφ
• Απολφμανςθσ
• Καταπολζμθςθσ τρωκτικϊν και εντόμων
Ο χϊροσ αποκικευςθσ πρζπει να είναι κατάλλθλοσ για τθν ξεχωριςτι και τθν επαρκι
αποκικευςθ; πρϊτων υλϊν ζτοιμων προϊόντων υλικϊν ςυςκευαςίασ
Όταν οι αποκθκευτικοί χϊροι πρζπει να διατθροφν τα τρόφιμα υπό ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ
(κερμοκραςίασ, υγραςίασ, αεριςμοφ) πρζπει να είναι εφοδιαςμζνοι με τον κατάλλθλο
εξοπλιςμό, προκειμζνου να εξαςφαλιςτοφν και να πιςτοποιθκοφν οι εκάςτοτε απαιτοφμενεσ
ςυνκικεσ
Οι αποκθκευτικοί χϊροι πρζπει να διακζτουν επαρκι φωτιςμό
Οι αποκθκευτικοί χϊροι πρζπει να διακζτουν το κατάλλθλο ςφςτθμα
πυραςφάλειασ
Θ τιρθςθ των κανόνων αποκικευςθσ και ο εξοπλιςμόσ για ςωςτι αποκικευςθ
είναι ευκφνθ του μιςκωτι.
Εξοπλιςμόσ Κυλικείων
Να είναι καταςκευαςμζνοσ από υλικά ανκεκτικά, που μποροφν να κακαριςτοφν, και είναι
κατάλλθλα για τρόφιμα.
Να διαςφαλίηει τθν υγιεινι των τροφίμων από κάκε πθγι μόλυνςθσ.
Να κλείνουν ερμθτικά ϊςτε να εμποδίηεται θ είςοδοσ τρωκτικϊν, εντόμων και ςκόνθσ.
Να διαςφαλίηει τθν διατιρθςθ των προϊόντων ςτισ κερμοκραςίεσ που απαιτοφνται.
Να επιτρζπεται θ καταγραφι και ο ζλεγχοσ τθσ κερμοκραςίασ (υποχρεωτικι
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παρουςία κερμομζτρου).
Να λειτουργεί ςωςτά και να ςυντθρείται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα).
Να μθν επιτρζπουν τθν ςυςςϊρευςθ ρφπων.
Να αποςυναρμολογείται επαρκϊσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται ο ςωςτόσ κακαριςμόσ και θ
απολφμανςθ του.
8.9. Να επιτρζπουν τθν εφκολθ ανίχνευςθ των προϊόντων που τοποκετοφνται ςε αυτοφσ.
8.10. Να μθν χρθςιμοποιείται ταυτόχρονα για ωμά και ψθμζνα τρόφιμα.
8.11. Να κακαρίηεται ςε ςφντομα χρονικά διαςτιματα.
8.6.
8.7.
8.8.

9.
Απολυμάνςεισ
Ζλεγχοσ εντόμων - τρωκτικϊν
Πρζπει να γίνονται οι απαραίτθτεσ απολυμάνςεισ ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ δθμόςιασ υγιεινισ.
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