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1. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ19/Α/01.02.1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων». 

2. Το Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.03.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις 
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 
έργων, προμηθειών και υπηρεσιών». 

3. Το Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (ΦΕΚ 150/ τ. Α΄/10-7-2007) 
4. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/30.9.2010) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων 

συμβάσεων – Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 89/665/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης 
Φεβρουαρίου 1992 (L 76) όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)». 

5. Το  Άρθρο 35 Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202/ Α/19-08-2005). 
6. Το άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης» του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/04-09-2009). 
7. Το Ν. 1268/82 «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ», (ΦΕΚ 87 Α΄) 
8. Το Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση 

των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (ΦΕΚ 195 Α’) 
9. Το ΠΔ 84/2013 «Μετονομασία Σχολής – Μετονομασία Τμήματος – Συγχώνευση Τμημάτων – 

Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του ΤΕΙ 
Ηπείρου» (ΦΕΚ 124 Α’). 

10. Το Ν. 2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/28.9.1999), άρθρο 8, «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες 
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε με την παρ. 27 του άρθρου 12 του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α/05) 

11. Το Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α/10.11.2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 
30/Α/14.02.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 

12. Την με αριθμ. 20977/23-08-2007 (ΦΕΚ 1673/Β/23.08.07) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την εφαρμογή του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν. 3414/2005». 

13. Το Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α/96) άρθρο 11 
και το Ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 
(ΦΕΚ 66/Α/11-04-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 
μετέχουν σε διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 
προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα» όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις 
διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του Ν. 3414/05». 

14. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».  

15. Το Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α’) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2013». 

16. Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…..» (ΦΕΚ 204 Α΄) και την με αριθμ. Π1/1493/4-
09-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης  Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών & 
Δικτύων με θέμα: «Κράτηση 0,10%  στις συμβάσεις που υπάγονται στο Ν. 4013/2011 για τις 
λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων». 

17. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α’) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 
4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014). 

18. Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α’ 
161) και λοιπές ρυθμίσεις. (ΦΕΚ 74 Α’) 

19. Η Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
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20. Η με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4.3.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το 
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

21. Το Ν. 4254/2014  (ΦΕΚ  /85/Α’) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στα 
πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2013 και άλλες διατάξεις». 

22. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α’) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 
οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», 

23. To N. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/16.12.2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», το άρθρο 5 του οποίου 
αντικαθιστά το άρθρο 37 του Ν. 4320/2015 (Α’ 29), καθώς και τις διατάξεις του Ν. 4281/2014 (Α’ 
160). 

24. Την με αριθμ. Φ.5/65835/Β3/18-06-2012 (ΦΕΚ 1965/Β΄/18.06.12) Κ.Υ.Α. των Υπουργών 
Οικονομικών και Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με Θέμα: «Καθορισμός όρων, 
προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.».  

25. Την με αριθμό 3/10.12.2012 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου (ΦΕΚ 
28/ΥΟΔΔ/28.01.2013) και την αριθμ. 19602/Ε5/12.02.2013 διαπιστωτική πράξη εκλογής 
Προέδρου του ΤΕΙ Ηπείρου. 

26. Την με αρ. πρωτ. Φ.3/894/14.02.2013 απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του ΤΕΙ Ηπείρου με 
θέμα: «Ορισμός αναπληρωτών Προέδρου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων». 

27. Την με αριθμ. πρωτ. 13260/Β2/27.01.2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων, (ΑΔΑ: Ω1804653ΠΣ-0ΜΚ) με θέμα: Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για τα 
επόμενα οικονομικά έτη (ΚΑΕ 2631) του ΤΕΙ Ηπείρου. 

28. Την με αριθμ. 03/17-02-2015 απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με ΑΔΑ: Ω17Ρ4691ΟΙ-
ΚΤΖ. 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την ανάδειξη αναδόχου εκμετάλλευσης 

των εστιατορίων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα και στην Ηγουμενίτσα, για τη 

σίτιση των φοιτητών, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για το χρονικό διάστημα 

από 01.01.2017 μέχρι 31.12.2018, συνολικού προϋπολογισμού «2.183.264,00» ευρώ (δύο 

εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα τριών χιλιάδων διακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ), 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

        Συγκεκριμένα,  προϋπολογισμός σίτισης: 

Α) Για το διάστημα από 01-01-2017 μέχρι 31-12-2017: «1.091.632,00» ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α., που αντιστοιχεί στην ημερήσια δωρεάν σίτιση 1.799 φοιτητών. Ο  αριθμός των φοιτητών του 

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου που δικαιούνται δωρεάν σίτιση είναι ενδεικτικά: α) για την Άρτα 690 β) για τα Ιωάννινα 

690 γ) για την Πρέβεζα 229  δ) για την Ηγουμενίτσα 190. 

Β) Για το διάστημα από 01-01-2018 μέχρι 31-12-2018: «1.091.632,00» ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α., που αντιστοιχεί στην ημερήσια δωρεάν σίτιση 1.799 φοιτητών. Ο  αριθμός των φοιτητών του 

Τ.Ε.Ι. Ηπείρου που δικαιούνται δωρεάν σίτιση είναι ενδεικτικά: α) για την Άρτα 690 β) για τα Ιωάννινα 

790 γ) για την Πρέβεζα 229  δ) για την Ηγουμενίτσα 190. 
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Το ποσό αυτό για τα έτη 2017 & 2018, μπορεί να  αυξηθεί ανάλογα με την επιχορήγηση από το 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. με ανάλογη αύξηση του αριθμού των σιτιζόμενων φοιτητών. Ο αριθμός των σιτιζόμενων 

φοιτητών θα καθορίζεται και θα ανακαθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου και 

σύμφωνα πάντα με την επιχορήγηση από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό για το σύνολο των υπηρεσιών σίτισης του 

διαγωνισμού.  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον 
τριάντα (30) ημερών, από την ημερομηνία της δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης 
αυτής στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 
και στον Ελληνικό Τύπο για δημοσίευση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με 
τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013, στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», και στο ΠΔ60/07.  

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Η Διαδικτυακή πύλη  

www.promitheus.gov.gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ :   

19/02/2016 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ :  

12/04/2016 και ώρα 17:00               

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

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

Συμπληρωματικές πληροφορίες – διευκρινίσεις επί των εγγράφων του διαγωνισμού 

(διακήρυξη) : 

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού 

μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 

συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 

χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, 

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

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

υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε 

το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Προϋποθέσεις για τη δυνατότητα συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό : 

Για την 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 (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής.   

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

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

απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως 

εξής: 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 
χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 
δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή 
τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 
σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 
Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 

ελληνική. 

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

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

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

προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 

60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 

εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται η 

εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) 

http://www.promitheus.gov.gr/
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εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 

αρμόδια υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω 

της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος, όπως αναφέρεται ανωτέρω. 

 

2 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο 

υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος 

χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.  

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

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

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

τους. 

     Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ημεδαπά και αλλοδαπά 

β) συνεταιρισμοί 

γ) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά 

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

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

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

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

Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ), η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2513/97 (ΦΕΚ 139 Α΄) ή σε 

τρίτες χώρες που έχουν συνάψει συμφωνίες σύνδεσης με την Ε.Ε. 

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

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

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

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

σύσταση Κοινοπραξιών) δύνανται να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό χωρίς να απαιτείται να έχουν 

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

η Ένωση ή Κοινοπραξία, πριν την υπογραφή της σύμβασης, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να 

προχωρήσει στη σύσταση, με συμβολαιογραφικό έγγραφο, νομικού προσώπου με τη μορφή 

κοινοπραξίας του άρθρου 2 του Π.Δ.186/1992 στο μέτρο που η υιοθέτηση της νομικής αυτής μορφής 

είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

Τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ’ αυτόν, 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως 
απαράδεκτες.  
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ΑΡΘΡΟ 3ο 

Περιεχόμενο προσφορών 

1. Στον ανάδοχο του διαγωνισμού παρέχεται χωρίς μίσθωμα η χρήση των εστιατορίων του Τ.Ε.Ι. 
Ηπείρου στην Άρτα, στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα και στην Ηγουμενίτσα. Το εστιατόριο του ΤΕΙ 
Ηπείρου στην Άρτα καθώς και το εστιατόριο στην Ηγουμενίτσα  διαθέτουν το ψυγείο – 
καταψύκτη, ενώ το εστιατόριο του ΤΕΙ Ηπείρου στα Ιωάννινα διαθέτει το ψυγείο – καταψύκτη 
καθώς και τον εξοπλισμό της τραπεζαρίας (τραπέζια και καρέκλες). Το εστιατόριο του ΤΕΙ 
Ηπείρου στην Πρέβεζα διαθέτει μόνο τις ηλεκτρικές, υδραυλικές, ψυκτικές και αποχετευτικές 
εγκαταστάσεις. Ο υπόλοιπος απαραίτητος εξοπλισμός (ηλεκτρικές συσκευές, μαγειρικά σκεύη 
και ό,τι άλλο απαιτηθεί  για τη σωστή λειτουργία όλων των εστιατορίων επιβαρύνουν τον 
ανάδοχο. Περαιτέρω ο ανάδοχος επιβαρύνεται για τα τέλη νερού, ρεύματος και θέρμανσης 
των μισθωμένων εστιατορίων της Άρτας και της Πρέβεζας. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τους χώρους των εστιατορίων και των 
μαγειρείων του Τ.Ε.Ι. στην Άρτα, στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα, στην Ηγουμενίτσα, για να 
διαμορφώσουν γνώμη προκειμένου να συντάξουν την προσφορά τους. 

3.  Ο  αριθμός των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου που δικαιούνται δωρεάν σίτιση είναι ενδεικτικά: Α) 
για το διάστημα 01.01.2017 έως 31.12.2017 α) για την Άρτα 690 β) για τα Ιωάννινα 690 γ) για 
την Πρέβεζα 229  δ) για την Ηγουμενίτσα 190 & Β) για το διάστημα 01.01.2018 έως 31.12.2018 
α) για την Άρτα 690 β) για τα Ιωάννινα 690 γ) για την Πρέβεζα 229 δ) για την Ηγουμενίτσα 190. 
Ο αριθμός των σιτιζόμενων σπουδαστών θα καθορίζεται και θα ανακαθορίζεται με απόφαση 
της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου και σύμφωνα πάντα με την επιχορήγηση από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

4. Σε περίπτωση απρόβλεπτων συνθηκών που συνεπάγονται τη μη λειτουργία εστιατορίου σε 
κάποια πόλη τότε ο αριθμός των δικαιούμενων σίτισης φοιτητών αυτής της πόλης θα 
μεταφέρεται και θα κατανέμεται στις άλλες πόλεις, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του 
ΤΕΙ Ηπείρου. 

5. Σε τυχόν απρόοπτη μεταβολή λειτουργίας του Ιδρύματος, που θα συνιστά λόγο ανωτέρας 
βίας, το ΤΕΙ Ηπείρου ουδεμία συμβατική ευθύνη φέρει και κανένας λόγος αποζημίωσης δεν 
θεμελιώνεται υπέρ του αναδόχου. 

6. Η σίτιση των φοιτητών θα γίνεται στο εστιατόριο, με το σύστημα αυτοεξυπηρέτησης (σέλφ-
σέρβις) και με ενιαίο εδεσματολόγιο (μενού) για δυο γεύματα την ημέρα (μεσημέρι-βράδυ) και 
πρωινό συνολικής αξίας 1,80 ευρώ (επιπλέον Φ.Π.Α.), για κάθε φοιτητή, ποσό που 
προσδιορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις και δεν επιδέχεται ούτε 
αύξηση ούτε μείωση.  

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει την ημερήσια σίτιση και σε φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου 
που δεν δικαιούνται δωρεάν σίτιση καθώς και σε οποιοδήποτε μέλος του εκπαιδευτικού ή 
διοικητικού προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Οι μη δικαιούμενοι δωρεάν σίτισης θα 
καταβάλλουν το ποσό των 4,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εφάπαξ για τρία 
γεύματα (πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό) ή εναλλακτικά το ποσό των 2,50 ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε γεύμα (μεσημεριανό ή βραδινό). 

8. Ενδεικτικός αριθμός μη δικαιούμενων δωρεάν σίτισης μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας 
(φοιτητές, εκπαιδευτικοί, διοικητικοί) ημερησίως, είναι: α) για την Άρτα 60, β) για τα Ιωάννινα 
70, γ) για την Πρέβεζα 50, δ) για την Ηγουμενίτσα 50. Ο ενδεικτικός αυτός αριθμός καθορίζεται 
με κριτήριο τον αριθμό φοιτούντων – σιτιζομένων φοιτητών στα αντίστοιχα τμήματα. Σε κάθε 
δε περίπτωση ο ανάδοχος δεν διατηρεί αξιώσεις έναντι του Ιδρύματος ως προς τον ακριβή, 
εκάστοτε αριθμό σιτιζομένων όπως αυτός θα διαμορφώνεται. 

9. Οι προσφορές θα είναι υπογεγραμμένες από τον προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του. 

 

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
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(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»  και  

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

*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 

 

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου ««Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» 

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

υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 

προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά.  Συγκεκριμένα, στον 

προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής 

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

προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εξής δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf 

σύμφωνα με το ν. 4155/13((ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω : 

 

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό. 

Α) Η Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, όπως και όλες οι εγγυήσεις που απαιτούνται για το 

διαγωνισμό, εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργού νόμιμα στα 

κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα 

αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφραση. 

Β) Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα αναλαμβάνει την 

υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).  

Γ) Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% 

επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός Φ.Π.Α. ήτοι τριάντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια  

ευρώ και είκοσι τρία λεπτά «35.500,23» ευρώ.  

Δ) Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής: 

α) Την ημερομηνία έκδοσης 

β) Τον εκδότη 

γ) Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 
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δ) Τον αριθμό της εγγύησης. 

ε) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση. 

στ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του υποψήφιου αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται η 

εγγύηση. 

ζ) Τους όρους  ότι: 

 Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης 
της διζήσεως. 

 Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και 
θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρείς (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση. 

 Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος ύστερα από 
έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της 
εγγύησης. 

η) Την σχετική διακήρυξη, την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και τις προς παροχή 

υπηρεσίες. 

θ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα 

μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά η διακήρυξη) 

Ε) Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι: 

(1) η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή 

έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται. 

(2) ο αριθμός της διακήρυξης 

(3) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

(4) η ημερομηνία έκδοσής της 

(5) τα στοιχεία του υποψήφιου αναδόχου υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

ΣΤ) Η εγγύηση συμμετοχής υποβάλλεται σε μορφή αρχείου pdf και προσκομίζεται στην αρμόδια 

υπηρεσία διεξαγωγής του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών εργάσιμων 

ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

 

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

ισχύει, στην οποία: 

i) Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν. 
ii) Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

- δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα  από τα αναφερόμενα στην 
περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07. 

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. α της παρ.2 του  άρθρου 6 
του ΠΔ 118/07 καταστάσεις, 

- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της περίπτωσης (3) του 
εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του ΠΔ 118/07, 
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- είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο ή ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα, κατά 
περίπτωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση (4) του εδ. α της παρ. 2 και στην περίπτωση 
(3) του εδ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του Πδ 118/07, 

- δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόμενες στην περίπτωση (2) του εδ. γ της παρ. 2 του  άρθρου 6 
του ΠΔ 118/07 κατάσταση. 

iii) Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις  του άρθρου 
20 του Π.Δ. 118/2007. 

iv) Να αποδέχονται πλήρων και ανεπιφύλακτα τους όλους τους όρους της διακήρυξης καθώς 
και των διατάξεων περί Προμηθειών του Δημοσίου. 

 

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

ισχύει, στην οποία θα δηλώνουν ότι: 

- Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. 
- Δεν έχουν αποκλεισθεί από άλλους διαγωνισμούς του δημοσίου τομέα. 
- Δεν απασχολούν ή εκμεταλλεύονται, σύμφωνα με τα άρθρα 138 και 182 της Διεθνούς 

Σύμβασης Εργασίας, ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 
    

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. (άρθρο 3 του Ν. 4250/2014, ΦΕΚ 74/τ. Α’) 

 

4.   Πιστοποιητικό από επίσημο Ίδρυμα που να βεβαιώνει τη συμμόρφωση του συστήματος 

της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου με προδιαγραφές: ΙSO 9001-2000  και HACCP. 

5. Κατάσταση προσωπικού που απασχολεί η επιχείρηση, θεωρημένη από την επιθεώρηση 

εργασίας. 

6. Κατάλογο των υπηρεσιών σίτισης, που πραγματοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη 

τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του δημόσιου ή 

ιδιωτικού αποδέκτη. Οι παροχές των υπηρεσιών σίτισης αποδεικνύονται εάν μεν ο 

αποδέκτης είναι αναθέτουσα δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή 

θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, εάν δε (ο αποδέκτης) είναι ιδιωτικός φορέας, με 

βεβαίωση από τον ιδιώτη ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν, με απλή δήλωση του 

διαγωνιζόμενου. Απορρίπτονται από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού 

προσφορές που δεν έχουν την απαιτούμενη αποδεδειγμένη τριετή εμπειρία σε υπηρεσίες 

μαζικής σίτισης. 

7. Tα  νομιμοποιητικά  έγγραφα   κάθε   συμμετέχοντος,  όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 

τροποποιήσεις του (για  διαγωνιζόμενους  με μορφή  Α.Ε. και  Ε.Π.Ε.), αντίγραφο  ή  

απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου  και  των  εγγράφων  τροποποιήσεών  

του  (για Ο.Ε και  Ε.Ε.).  Στοιχεία  και  έγγραφα  από  τα  οποία  πρέπει  να  προκύπτουν  ο  

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα  υπόλοιπα  πρόσωπα  που έχουν δικαίωμα να 

δεσμεύουν με την υπογραφή  τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα  της  νομιμοποίησης 

αυτών, αν  αυτό  δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό  αναλόγως με τη  νομική μορφή 

των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 
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Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια 

Οικονομική Αρχή (Δ.Ο.Υ.) από την οποία να προκύπτει η δραστηριότητα της επιχείρησης.  

8. Ονομαστικοποίηση μετοχών:  Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 

30/2005), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-05), 

οι μετοχές των ανωνύμων εταιριών που συμμετέχουν στον παρόντα διαγωνισμό, αυτοτελώς 

ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής οντότητα, 

είναι υποχρεωτικά ονομαστικές. Εφόσον μέτοχος των εταιριών αυτών είναι άλλη ανώνυμη 

εταιρία με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι 

μετοχές της εταιρίας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού 

προσώπου. Σε περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό εταιριών άλλης νομικής μορφής, 

πλην των ανωνύμων, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες 

εταιρίες, με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), 

οι μετοχές τους είναι υποχρεωτικά ονομαστικές μέχρι και του τελευταίου φυσικού 

προσώπου. 

Οι Ανώνυμες Εταιρείες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση 

προσώπων ή σε οποιασδήποτε μορφής οντότητα, απαιτείται να προσκομίσουν μαζί με την προσφορά 

τους επί ποινή απαραδέκτου: 

         Α) Οι Ελληνικές Ανώνυμες Εταιρείες τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
Π.Δ. 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α/1996) «ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών», 
όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 3310/05 όπως αυτό τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 8 του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α/10-11-05) και υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τις εν 
λόγω διατάξεις. 

α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920 την 
Εταιρεία, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι 
ονομαστικές. Προκειμένου περί Εταιρείας της οποίας οι μετοχές ήταν στο παρελθόν, βάσει του 
καταστατικού, ανώνυμες πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση 
του Καταστατικού της Εταιρείας, ώστε το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας να έχει μετατραπεί σε 
ονομαστικές, με την καταχώρηση στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της απόφασης της 
εποπτεύουσας Αρχής για την έγκριση της τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας  

 β) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της Εταιρείας, το πολύ τρεις 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

        Β) Οι αλλοδαπές Ανώνυμες Εταιρείες ανεξαρτήτως συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες 

Εταιρείες, εφόσον στο δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλεται για το σύνολο 

της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, 

στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, πρέπει να υποβάλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα 

έγγραφα: 

α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της Εταιρείας, από το οποίο 
να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της, είναι ονομαστικές. Προκειμένου 
περί Εταιρείας της οποίας οι μετοχές ήταν στο παρελθόν βάσει του καταστατικού της ανώνυμες, πρέπει 
κατά την υποβολή της υποψηφιότητας να έχει ολοκληρωθεί και εγκριθεί  από την εποπτεύουσα αρχή, 
τροποποίηση του Καταστατικού της, ώστε το σύνολο των μετοχών της να έχει μετατραπεί σε 
ονομαστικές, 

β) Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της Εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο του 
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κράτους της έδρας της με ημερομηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 
υποβολή της υποψηφιότητας, 

γ) Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού 
προσώπου των μετοχών της υποψήφιας εταιρείας που έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας, 

δ) Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους 
συστάσεως του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

 

      Γ) Οι αλλοδαπές Ανώνυμες Εταιρείες ανεξαρτήτως συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες 

Εταιρείες, εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών των αλλοδαπών 

ανωνύμων εταιριών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται 

σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, 

διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου των εταιριών αυτών. Στην 

περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία 

υποχρεούται να προσκομίσει έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν 

τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της ανώνυμης εταιρίας.  Σε 

περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων, υποχρεούται να προσκομίσει 

σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή 

δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι 

γνωστοί στην εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους 

οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια 

κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα 

της εταιρίας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της, διαφορετικά η μη 

υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρίας. 

Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμο αρμόδια αρχή του κράτους 
συστάσεως του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Δ) Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών 

Αθηνών, πρέπει επιπροσθέτως να αποδεικνύουν ότι έχουν τηρήσει τα οριζόμενα στο άρθρο 1. Παρ. 5 

του Π.Δ. 82/1996, όπως τροποποιημένο ισχύει. 

Ε) Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς τις 

εταιρίες που είναι εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.). 

ΣΤ)  Εξωχώριες Εταιρείες: Η Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του 
Ν.3310/05, ελέγχει επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία 
συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόμενα στην περ. α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του 
ίδιου νόμου, όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/05. 
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Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος 

στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου 

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

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

υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό -προς το Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας του ΤΕΙ 

Ηπείρου, Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47132, Άρτα, με την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ».--, με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα 

δικαιολογητικά, ) 

Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται 

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

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 

προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω 

αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 

εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 

ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συμμετοχής, 

πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.   

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

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

εμπιστευτικό χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εμπορικά απόρρητα 

και τις εμπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

 

Τεχνική προσφορά 

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά  τα κάτωθι : 

Η Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
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Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο 

σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει 

στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.  

  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

1. Το συνημμένο στην παρούσα διακήρυξη βασικό μενού τεσσάρων εβδομάδων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 
καθώς και το πρωινό, και προσφορά βελτιώσεων του ανωτέρω μενού με αναλυτική και 
συγκεκριμένη περιγραφή των προσφερόμενων ειδών, τα οποία θα αφορούν και τα παρακάτω 
στοιχεία: 
α) Τα συνοδευτικά επιδόρπια που θα προσφέρονται και που θα περιλαμβάνει το βασικό μενού. 

Συγκεκριμένα θα κατονομάζονται ποια είδη από τα αναφερόμενα στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙΙ και πόσα από το καθένα θα προσφέρονται επιπλέον την εβδομάδα. Για όλα δε τα 

συνοδευτικά θα αναφέρεται πόσο συχνά θα γίνεται εναλλαγή ώστε να υπάρχει ποικιλία, αν θα 

υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ειδών της αυτής κατηγορίας (π.χ. 

δύο σαλάτες, δύο γλυκά κ.λ.π.). Επιπλέον είδη στο πρωινό. 

β) Ενδεχομένως επιπλέον επιλογές πιάτων από τις δύο επιλογές που υπάρχουν στο βασικό 

μενού (συγκεκριμένη αναφορά) και ενδεχόμενη προσθήκη πρώτου πιάτου στο δείπνο 

(συγκεκριμένη αναφορά). 

γ) Στο προτεινόμενο μενού θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα οι πρώτες ύλες που θα 

χρησιμοποιηθούν (νωπά ή κατεψυγμένα κ.λ.π.). Οι προδιαγραφές για τις πρώτες ύλες και το 

τελικό προϊόν που θα προσφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.  

2. Μελέτη λειτουργίας των φοιτητικών εστιατορίων. 
Οι ενδιαφερόμενοι, με βάση τους όρους λειτουργίας του εστιατορίου, τον υπάρχοντα 

εξοπλισμό τους, τη διάταξη του χώρου και τις υποχρεώσεις του αναδόχου, που περιέχονται 

στην παρούσα διακήρυξη, θα συντάξουν μελέτη, όπου θα γίνεται λεπτομερής περιγραφή του 

τρόπου με τον οποίο σκέπτονται να λειτουργήσουν τα φοιτητικά εστιατόρια. Στη μελέτη αυτή 

εκτός των άλλων είναι απαραίτητο να αναφέρουν: 

α) Τη διαδικασία που θα εφαρμόζεται και η οποία θα διασφαλίζει: 

 Ότι οι προμήθειες θα καλύπτουν πάντοτε τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας 
και 

 Ότι η διενέργεια της σίτισης θα γίνεται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής και 
ασφάλειας των τροφίμων. 

 

β) Τα μέσα και τον επιπλέον τεχνικό εξοπλισμό της επιχείρησης, που θα χρησιμοποιηθεί για την 

εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν αυτά για την παραγωγή των 

γευμάτων. 

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

διαθέσει για τη λειτουργία των εστιατορίων. 

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

εγκαταστάσεων. 
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      Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει 

στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των 

προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η 

προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ΄ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την 

κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. 

    Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α 

του Π.Δ. 118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, 

θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν 

δύναται, με την προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, 

τους ανωτέρω όρους. Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στο 

διαγωνισμό. Στους διαγωνισμούς, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού 

δικαίου, οι ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου δεν θίγουν τις ειδικές διατάξεις του Ν. 

3886/2010. 

      Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο κατόπιν 

εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι 

οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται 

στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 

       Τα έγγραφα που απαιτούνται για την διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σ’ αυτόν, 

συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

       Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους 

απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 

 

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος 

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

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με 

διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

 Οι τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου που 

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

σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου 

«Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική 

προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω 

αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν 



 16 

εκδοθεί/συνταχθεί  από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την 

ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.  

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

υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να 

συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην 

οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των 

τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου.  

 

Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 

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

προσφορά του προσφέροντα. 

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

«Οικονομική Προσφορά».  

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

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

ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα 

τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

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

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

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

τιμή αυτή ανέρχεται σήμερα σε ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (1,80) επιπλέον Φ.Π.Α. και 

περιλαμβάνει την τιμή του προσφερόμενου ημερήσιου συσσιτίου (πρωινού και γεύματος και 

δείπνου) σε δικαιούμενους δωρεάν σίτιση φοιτητές.  

Επίσης θα αναφέρει ότι αποδέχεται οι μη δικαιούμενοι δωρεάν σίτισης να καταβάλλουν το ποσό 

των 4,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εφάπαξ για τρία γεύματα (πρωινό, 

μεσημεριανό και βραδινό) ή εναλλακτικά το ποσό των 2,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α., για κάθε γεύμα (μεσημεριανό ή βραδινό). 
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ΑΡΘΡΟ 4ο 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 19/04/2016 ημέρα Τρίτη 

και ώρα 11.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 

Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 

ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 

(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί 

(υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα 

γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την 

αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

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

– Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική 

αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι 

οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των 

τιμών που προσφέρθηκαν. 

   

ΑΡΘΡΟ 5ο 

Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 

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

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

ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο−φακέλων των προσφορών. 

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

περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
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• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 

προσφορών. 

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

προσφοράς τους. 

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

αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς 

φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – 

οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που 

τους ορίζονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

Διαδικασία ανάδειξης μειοδότη - κατακύρωση 

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

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

ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, 

σε μορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο με  σήμανση  «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται  από τον προσφέροντα  εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 

από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 

αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό, ήτοι προς το Τμήμα Προμηθειών και 

Περιουσίας του ΤΕΙ Ηπείρου, Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47132, Άρτα, με την ένδειξη 

«ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ». 

 

Υπόχρεοι στην προσκόμιση ποινικού μητρώου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής 

ή δικαστικής αρχής είναι: 

• φυσικά πρόσωπα  

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

• διαχειριστές Ε.Π.Ε. 

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

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

Επισημαίνεται ότι τα ξενόγλωσσα έγγραφα υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο 

και επισυνάπτεται επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα 
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πρέπει να φέρουν και την επισημείωση Apostille, των διατάξεων του αρθ. 3 επ. της σύμβασης της 

Χάγης για την κατάργηση της υποχρέωσης επικύρωσης των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 

(05.10.1961) και κυρώθηκε με το ν.1497/19p84 (ΦΕΚ Α’ 188). 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

α. Οι Έλληνες πολίτες.  

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 
ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικαστεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για: 

α) κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 

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

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

β) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 

γ) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαϊου 

1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

δ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή 
άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εκδίδονται 
τέτοια έγγραφα ή πιστοποιητικά από κάποια δικαστική ή διοικητική αρχή που είναι αρμόδια 
σύμφωνα με την εσωτερική Νομοθεσία της χώρας που έχει την έδρα της η επιχείρηση, ο 
συμμετέχων καταθέτει ένορκη βεβαίωση, ή υπεύθυνη  δήλωση που γίνεται ενώπιον δικαστικής 
ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου στην οποία θα δηλώνεται: 1) Η αδυναμία έκδοσης 
από τις ανωτέρω αρχές των ανωτέρω πιστοποιητικών και 2) ότι ο ίδιος δεν τελεί υπό διαδικασία 
κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία που πιστοποιούσε το 
μη εκδιδόμενο πιστοποιητικό. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από 
το νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιούμενου 
του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή 
συμβολαιογράφου. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει 
ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους 
που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις 
φορολογικές υποχρεώσεις τους. Tο πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αυτών που 
συμμετέχουν στους διαγωνισμούς του δημοσίου, αφορά αφ΄ ενός όλους τους 
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απασχολούμενους στην υποψήφια προμηθεύτρια επιχείρηση με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 
που είναι ασφαλισμένοι σε διάφορους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους 
εργαζόμενους που είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ και αφ΄ετέρου όλους όσους οπωσδήποτε είναι 
ασφαλισμένοι σε ασφαλιστικό οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης, έστω και ως εργοδότες ή 
ανεξάρτητοι επαγγελματίες. Επιπρόσθετα πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση νομίμως 
θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς 
στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή τα δικαιολογητικά των  παραπάνω 

περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι 

εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 
τους σ’  αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και 
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω 
έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελμα απαιτείται 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.  

 

β. Οι αλλοδαποί: 

1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης  του τελευταίου τριμήνου, πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν 
καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της 
περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους,  από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις 
καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει 
ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες 
επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και εξακολουθούν 
να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

 

γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά: 

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 2 του 
παρόντος, αντίστοιχα. 

(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, 
πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ.2, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή 
ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α’101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή 
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα)  

(3) Ειδικότερα τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίσουν για τους διαχειριστές, στις 
περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον Πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες 
(Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο της αρμόδιας διοικητικής ή 
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω 
πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ.α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 
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(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της 
περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή 
εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο 
Ανώνυμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α1ια΄ και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική 
εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του 
Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.  

 

δ. Οι Συνεταιρισμοί:  

(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης  του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση 
της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής 
αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει, ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού 
του Συμβουλίου δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου 
εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του εδ. β της παρ. 2 
του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και 
της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος άρθρου. 

(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα 
 

ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 
Ένωση. 

Προσφορά ενώσεων προμηθευτών 

 Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε 
από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης 
προμηθευτών. 

 Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση 
κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης. 

 Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της 
ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης 
των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής 
προσφοράς με την ίδια τιμή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης 
της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με 
την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέρη της ένωσης και στις δύο παραπάνω 
περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με 
απόφαση του οικείου Υπουργού ή του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου.  

 

  Εάν σε κάποια χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 

έγγραφα ή πιστοποιητικά ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος 

άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως εξής: 
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- από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν 
προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία 
είναι εγκαταστημένος ο προμηθευτής. 

     Στην κατά τα ανωτέρω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριμένη 

χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι 

ανωτέρω νομικές καταστάσεις.  

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του παρόντος συνιστά 

λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από το διαγωνισμό. 

 

Ειδικότερα με τη φορολογική ενημερότητα του Οικονομικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή 
αναζητά αυτεπάγγελτα από το σύστημα TAXISNET δεδομένα σχετικά με την φορολογική 
ενημερότητα του Οικονομικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την 
ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστημα  
παρουσιάζει κάποιον Οικονομικό Φορέα μη ενήμερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει 
εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης 
σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή με άλλο 
πρόσφορο τρόπο (μέσω του συστήματος), να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα σε έντυπη 
μορφή εντός της προθεσμίας των 20 ημερών και από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά 
τα άνω φορολογικά ενήμερος. 
Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) 
υποβάλλει τη φορολογική ενημερότητα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι 
(20) ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρμόδια 
υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής (με διαβιβαστικό όπου θα 
αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Σε περίπτωση ταχυδρομικής 
αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται 
από τη σφραγίδα ταχυδρομείου. 
 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την κατακύρωση της προμήθειας στον προσφέροντα 

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

περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν 

υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 

Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται 

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

γνησίου υπογραφής. 

 

Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλου «δικαιολογητικά κατακύρωσης» 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος 

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

προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των 
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συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η 

αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 

Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

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

έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών 

Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε.  

 

ΑΡΘΡΟ 70 

Ενστάσεις - Προσφυγές 

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

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

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

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

τροποποιήθηκε με το αρθ. 63 Ν 4055/12 ( Α 51)  μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το 

σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

 

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

από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς με τη διαδικασία που ορίζεται από το TAXISNET 

του Υπουργείου Οικονομικών. 

 

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

από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf 

προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή 

ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 ( ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) 

και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 

1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

 

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

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

 

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής υποψήφιου αναδόχου σε αυτόν και της 

διενέργειάς του, έως την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και 
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ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης 

επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα 

οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

2. Οι ανωτέρω ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως στο αρμόδιο για την διενέργεια του διαγωνισμού 

όργανο του φορέα, ως εξής: 

α) Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού: 

 Στον ανοικτό διαγωνισμό, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης 

μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της 

προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των 

προσφορών. 

Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον 

διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο πέντε (5) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. 

β) Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής που αφορούν την συμμετοχή υποψήφιου 

αναδόχου στον διαγωνισμό ή την διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και 

αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και εντός της 

επόμενης εργάσιμης ημέρας από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού 

φακέλου. 

Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η 

σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε 

διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών 

από της υποβολής της. 

γ) Κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση, μέσα σε χρονικό 

διάστημα τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής έλαβε γνώση της 

σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της αναθέτουσας αρχής.  

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά 

του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και το 

αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από 

την λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. 

δ) Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά τη νομιμότητα 

και πληρότητα των δικαιολογητικών του άρθρου 6, 8 & 8α του ΠΔ 118/07, μέσα σε χρονικό διάστημα 

τριών (3) εργασίμων ημερών, αφότου ο ενδιαφερόμενος υποψήφιος ανάδοχος έλαβε γνώση της 

ανωτέρω κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών.  

Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ημερών από την υποβολή της στον μειοδότη 

κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο και 

το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες 

από την λήξη  της ανωτέρω τριημέρου προθεσμίας. 
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3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους, εκτός από τους 

προαναφερόμενους, δεν γίνονται δεκτές. 

4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την 

κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους. 

5. Ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις 

δυνάμει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του  π.δ/τος 118/2007 να υποβάλει προσφυγή για 

λόγους νομιμότητας και ουσίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την 

ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής, 

αποφασίζει το αρμόδιο για την διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου.  

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

6. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, προσκομίζεται 

παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το 0,10 επί τοις εκατό (0,10%) επί της 

προϋπολογισμένης αξίας του υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι 

μικρότερο των χιλίων (1.000) και μεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Το παράβολο αποτελεί 

δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 (“παράβολα από κάθε 

αιτία”). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης μπορεί να 

αναπροσαρμόζονται το ποσοστό του παράβολου και το ύψος των ανωτέρω ποσών. [Η παρ. 6 

προστέθηκε με το άρθρο 35 του ν.3377/2005 (Α΄ 202)]. 

7. Ο διαγωνισμός υπόκειται στις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α΄/30.9.2010) «Δικαστική 

προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την 

οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76) όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» και οι τυχόν 

διοικητικές προσφυγές που θα ασκηθούν υποβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 

στο νόμο αυτό. 

 

ΑΡΘΡΟ 80  

Χρόνος και τρόπος πρόσβασης στα έγγραφα 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία  έχουν πρόσβαση στα 

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

περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 

του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο 

(ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της 

παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.  

 

ΑΡΘΡΟ 90  



 26 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1.Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί (180) ημέρες από την επόμενη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. Εάν οι διαγωνιζόμενοι κλήθηκαν να παρατείνουν την ισχύ των 

προσφορών τους, σύμφωνα με την παρ. 3 του παρόντος άρθρου και αποδέχτηκαν την παράταση οι 

προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν και για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

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

απαράδεκτη. 

3.Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ΄ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 

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

ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός εάν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί 

το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρου ανωτάτου ορίου, παράταση της 

προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με 

όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 100 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1.  Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και την τελική επιλογή του αναδόχου είναι  η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.. 

2. Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία. 

ΟΜΑΔΑ Α (με συντελεστή βαρύτητας 70%)  

     Αξιολογείται και βαθμολογείται συγκριτικά η προσφορά βελτιώσεων του βασικού μενού 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) 

1. Τα συνοδευτικά επιδόρπια που θα προσφέρονται και που θα περιλαμβάνει το βασικό μενού. 

Συγκεκριμένα θα κατονομάζονται ποια είδη από τα αναφερόμενα στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΙΙ και πόσα από το καθένα θα προσφέρονται επιπλέον την εβδομάδα. Για όλα δε τα 

συνοδευτικά θα αναφέρεται πόσο συχνά θα γίνεται εναλλαγή ώστε να υπάρχει ποικιλία, αν θα 

υπάρχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ δύο ή περισσοτέρων ειδών της αυτής κατηγορίας (π.χ. 

δύο σαλάτες, δύο γλυκά κ.λ.π.). Επιπλέον είδη στο πρωινό. 

2.  Ενδεχομένως επιπλέον επιλογές πιάτων από τις δύο επιλογές που υπάρχουν στο βασικό 

μενού (συγκεκριμένη αναφορά) και ενδεχόμενη προσθήκη πρώτου πιάτου στο δείπνο 

(συγκεκριμένη αναφορά). 
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3.  Στο προτεινόμενο μενού θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα οι πρώτες ύλες που θα 

χρησιμοποιηθούν (νωπά ή κατεψυγμένα κ.λ.π.). Οι προδιαγραφές για τις πρώτες ύλες και το 

τελικό προϊόν που θα προσφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της παρούσας διακήρυξης.  

 

ΟΜΑΔΑ Β (με συντελεστή βαρύτητας 30%)  

     Αξιολογείται και βαθμολογείται συγκριτικά η ικανότητα των υποψηφίων να παράσχουν τις 

ζητούμενες υπηρεσίες με βάση την πληρότητα της μελέτης λειτουργίας των φοιτητικών εστιατορίων: 

1. Η διαδικασία που θα εφαρμόζεται και η οποία θα διασφαλίζει: 

 Ότι οι προμήθειες θα καλύπτουν πάντοτε τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας 
και 

 Ότι η διενέργεια της σίτισης θα γίνεται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής και 
ασφάλειας των τροφίμων. 

2. Τα μέσα και ο τρόπος που θα χρησιμοποιηθούν αυτά για την παραγωγή των γευμάτων καθώς 
και ο επιπλέον τεχνικός εξοπλισμός της επιχείρησης, που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση 
της σύμβασης. 

3. Ο κατάλογος των στελεχών και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού που άμεσα ή έμμεσα θα 
διαθέσει για τη λειτουργία των εστιατορίων 

4. Τα μέτρα που θα εφαρμόζονται για την ασφάλεια των εργαζομένων, των φοιτητών, των 
εγκαταστάσεων. 

 

Τα προαναφερόμενα στοιχεία  αξιολόγησης κατατάσσονται στις ομάδες όπως παρακάτω: 

Βαθμολογούμενα 

στοιχεία 

Συντελεστής 

βαρύτητας 

στοιχείων % 

Βαθμός στοιχείων 

από 100-110 

 

Τελική Βαθμολογία 

Α΄ ΟΜΑΔΑ 

 

        1. 25%   

        2. 25%   

        3. 20%   

 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ  

Α΄ ΟΜΑΔΑΣ 

 

 

70% 

  

Β΄ ΟΜΑΔΑ 
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        1.  10%   

        2.    7%   

        3.    7%   

        4.    6%   

 

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 Β΄ ΟΜΑΔΑΣ 

 

 

 

 

30% 

  

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                 100%  

 

Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν 

κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνες με τους όρους της Διακήρυξης. 

Υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται αμέσως παρακάτω, στο στοιχείο I, η κατακύρωση γίνεται τελικά 

στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης προμηθευτή, η προσφορά του οποίου 

κρίθηκε ως η πλέον συμφέρουσα, με βάση τα παραπάνω κριτήρια. 

Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. 

Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που 

καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται έως 110 βαθμούς όταν 

υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους 

συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνολική βαθμολογία της κάθε 

προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και των δύο 

ομάδων. 

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

     Η πλέον συμφέρουσα προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της τιμής 

της προσφοράς προς την συνολική σταθμισμένη βαθμολογία της. 

       Λ = Τιμή Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ /Συνολική Σταθμισμένη Βαθμολογία  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  

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

Απόφαση (και ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 1,80 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.), στον παραπάνω τύπο 

υπολογισμού του λόγου (Λ) ο αριθμητής (Τιμή Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ) είναι σταθερός και ίσος με 

1,80 ευρώ. Συνεπώς ο παρονομαστής, ήτοι η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία του υποψήφιου 

είναι αυτή που θα καθορίσει την συμφερότερη προσφορά. 
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      Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον υποψήφιο ανάδοχο που έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα 

προσφορά. 

 

 Στους ανοικτούς διαγωνισμούς, όταν ο ανάδοχος ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα 

προσφορά δεν προσκομίζει, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που 

προσφέρει την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα προσφορά. Σε περίπτωση που και αυτός δεν 

προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα 

ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα 

προσφορά και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους αναδόχους δεν προσκομίζει, σύμφωνα με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 

 

     Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδείς ή ανακριβείς υπεύθυνες 

δηλώσεις που ζητούνται από την παρούσα διακήρυξη, ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν 

προσκομίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα η περισσότερα από τα 

έγγραφα και δικαιολογητικά κατακύρωσης της παρούσας διακήρυξης,  καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η 

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

μειοδότη εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη 

καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων. 

    Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. 

     Ως απαράδεκτες απορρίπτονται, επίσης, οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις 

τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 

 

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

τέτοιοι από την διακήρυξη και με τις τεχνικές προδιαγραφές της, καθώς και η βαθμολόγηση των 

προσφορών γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, μετά από αιτιολογημένη γνώμη του αρμοδίου 

για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων οργάνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 110 

ΕΛΕΓΧΟΣ  ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (Ε.Σ.Ρ.) 

Απαγορεύεται η σύναψη δημοσίων συμβάσεων με επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης. Η ίδια 

απαγόρευση ισχύει και για τους εταίρους, τους βασικούς μετόχους, τα μέλη των οργάνων διοίκησης και 

τα διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων αυτών, εφόσον διαπιστωθεί η συνδρομή του ασυμβιβάστου 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 3414/05. Απαγορεύεται επίσης η σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

με επιχειρήσεις, των οποίων οι εταίροι, ή οι βασικοί μέτοχοι ή τα μέλη οργάνων διοίκησης ή τα 
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διευθυντικά στελέχη είναι επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης ή οι εταίροι ή οι βασικοί μέτοχοι ή τα μέλη 

οργάνων διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη επιχειρήσεων μέσων ενημέρωσης, εφόσον διαπιστωθεί  η 

συνδρομή του ασυμβιβάστου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 3414/05. 

    Η απαγόρευση της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνει και: 

α) τα παρένθετα πρόσωπα των φυσικών ή νομικών προσώπων που υπάγονται στην παραπάνω 

παράγραφο, 

β) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο από το οποίο εξαρτάται οικονομικά, μέσω χρηματοδότησης, 

εξαιρουμένων των δανείων από αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, ή καθ΄ 

οιονδήποτε άλλο τρόπο, επιχείρηση μέσων ενημέρωσης, ή ασκεί επιρροή στη λήψη αποφάσεων 

που λαμβάνονται, από τα όργανα διοίκησης ή τα διευθυντικά στελέχη, σχετικά με τη διοίκηση και 

την εν γένει λειτουργία της επιχείρησης αυτής. 

     Το   Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) ελέγχει εάν συντρέχει σε επιχείρηση που 

συνάπτει δημόσιες συμβάσεις ασυμβίβαστη ιδιότητα ή απαγόρευση, κατά την έννοια και υπό τις 

προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3414/05. Ο έλεγχος αυτός είναι διαρκής και καταλαμβάνει 

το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης έως και την ολοκλήρωση 

εκτέλεσης αυτής. 

     Πριν από την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης απαιτείται η υποβολή από την επιχείρηση στο 

Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. αίτησης για την έκδοση πιστοποιητικού μη συνδρομής 

ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων, κατά την έννοια και υπό τις προϋποθέσεις των 

άρθρων 3 και 4 του Ν. 3414/05. Στην αίτηση αυτή αναγράφονται τα στοιχεία της Αναθέτουσας 

Αρχής και του αντικειμένου της διαγωνιστικής διαδικασίας. Με την αίτηση συνυποβάλλονται τα 

έγγραφα που απαιτούνται για τον έλεγχο των ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και των απαγορεύσεων τα 

οποία αναφέρονται στην με αριθμ. 20977/23-08-2007 (ΦΕΚ 1673/Β/23.08.07) Κ.Υ.Α. των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επικρατείας «Δικαιολογητικά για την εφαρμογή του Ν. 3310/2005 όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005». 

     Σε περίπτωση συνδρομής ασυμβιβάστων ιδιοτήτων και απαγορεύσεων, κατά την έννοια και υπό 

τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 του Ν. 3414/05, επέρχονται οι συνέπειες και επιβάλλονται οι 

κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Ν. 3310/05 όπως αυτές 

τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 3414/05. 

    Η σύναψη δημόσιας σύμβασης χωρίς προηγουμένως να έχει τηρηθεί η προηγούμενη διοικητική  

διαδικασία, ή κατά παράβαση της εκδοθείσας, εντός της οριζόμενης προθεσμίας, απόφασης του 

Ε.Σ.Ρ. ή κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν. 3310/05 όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 6 του Ν. 3414/05, είναι άκυρη.  

 

ΑΡΘΡΟ 120 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
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Επειδή η προϋπολογισθείσα αξία του διαγωνισμού υπερβαίνει το ποσό των 1.000.000 ευρώ, η σύμβαση 

ή οι συμβάσεις που θα προκύψουν από το διαγωνισμό, υπάγονται στο  Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ. 

199/Α/28.9.1999), άρθρο 8, «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων άλλες ρυθμίσεις θεμάτων 

αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3060/2002 

«Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης» και το άρθρο 12 παρ. 27 του Ν. 

3310/05, σύμφωνα με τον οποίο διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος νομιμότητας της οικείας 

σύμβασης, πριν τη σύναψή της, από Κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 130 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα σε δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης 

της κατακύρωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης προσκομίζοντας εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης. 

2. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης-ανάθεσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η 

σύμβαση, κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στη παρούσα διακήρυξη. Το ΤΕΙ Ηπείρου συμπληρώνει στο 

κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου με την οποία συμμετείχε αυτός στον 

διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. 

3. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 

προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 

παραδρομών. 

4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, 

μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.  

5. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

α. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση - ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής 

συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ. 

β. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των στοιχείων Α) και Β) του άρθρου 3 «Εγγύηση 

συμμετοχής στο διαγωνισμό» της παρούσας διακήρυξης και την ημερομηνία λήξης της ισχύος της 

εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο πλέον 

δύο (2) μήνες  

6. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον ανάδοχο στον οποίο κατακυρώθηκε - ανατέθηκε ο 

διαγωνισμός, επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα 

σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών υποψηφίων αναδόχων 
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που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία 

οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες 

στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης ένδικών μέσων ή παραίτησης από αυτά. 

 

ΑΡΘΡΟ 140 

ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η ισχύς της σύμβασης για την εκμετάλλευση των  εστιατορίων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου στην Άρτα, στα 

Ιωάννινα, στην Πρέβεζα και στην Ηγουμενίτσα, για τη σίτιση των φοιτητών είναι από 01-01-2017 μέχρι 

31-12-2018. 

 

ΑΡΘΡΟ  150 

ΠΛΗΡΩΜΗ-  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

1. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις.  
Με το άρθρο 4 του Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων», στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν. 4013/2011, επιβάλλεται κράτηση 
ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας εκτός ΦΠΑ της αρχικής καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την 
πρώτη  πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό 
λογαριασμό ..» 

Επίσης θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013, άρθρο 64 παρ. 2. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. 
Οι δαπάνες νερού, ρεύματος και θέρμανσης θα βαρύνουν το ΤΕΙ Ηπείρου, ως προς τις ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις του που προσφέρονται για τη λειτουργία των εστιατορίων στα Ιωάννινα και στην 
Ηγουμενίτσα. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται για τα τέλη νερού, ρεύματος και θέρμανσης ως προς τις 
εγκαταστάσεις των εστιατορίων στην Άρτα και στην Πρέβεζα. 
 

2. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με κανονικό χρηματικό ένταλμα στο τέλος κάθε μήνα και 
μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, δηλ. 
τιμολόγιο, βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα ότι έγινε η καταβολή των 
ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου μήνα για το προσωπικό που απασχολεί, πρακτικό 
της αρμόδιας Επιτροπής ότι το εστιατόριο λειτούργησε κανονικά και ότι ο ανάδοχος 
παρασκεύασε για κάθε μέρα φαγητό για τη σίτιση των σπουδαστών που προβλέπει η σύμβαση, 
καθώς και οποιοδήποτε δικαιολογητικό που προβλέπεται από το Δημόσιο Λογιστικό. 

Η ημερήσια αποζημίωση του αναδόχου ανέρχεται στο ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των 
ημερησίως δικαιουμένων σίτιση σπουδαστών επί την αξία των 1,80 ευρώ  (σημερινό ημερήσιο 
σιτηρέσιο) επιπλέον Φ.Π.Α. 
Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στις νομαρχιακές εφημερίδες θα καταβληθούν από τον 
προμηθευτή που θα αναδειχθεί από τη διαδικασία του διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 46 του 
Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τεύχος Α΄/04-09-2009) 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. 
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ΑΡΘΡΟ  160 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

1. Ο ανάδοχος  υποχρεούται να οργανώσει την όλη λειτουργία των εστιατορίων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 
στην Άρτα, στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα και στην Ηγουμενίτσα, ώστε να εξυπηρετείται ο 
αριθμός των σιτιζομένων φοιτητών, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα την ισχύουσα εθνική και 
ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει την ημερήσια σίτιση και σε φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου 

που δεν δικαιούνται δωρεάν σίτιση καθώς και σε οποιοδήποτε μέλος του εκπαιδευτικού ή 

διοικητικού προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Οι μη δικαιούμενοι δωρεάν σίτισης θα 

καταβάλλουν το ποσό των 4,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εφάπαξ για τρία 

γεύματα (πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό) ή εναλλακτικά το ποσό των 2,50 ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε γεύμα (μεσημεριανό ή βραδινό). Ενδεικτικός 

αριθμός μη δικαιούμενων δωρεάν σίτισης μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, 

εκπαιδευτικοί, διοικητικοί) ημερησίως, είναι:  α) για την Άρτα 60, β) για τα Ιωάννινα 70, γ) για 

την Πρέβεζα 50, δ) για την Ηγουμενίτσα 50. Ο ενδεικτικός αυτός αριθμός καθορίζεται με 

κριτήριο τον αριθμό φοιτούντων – σιτιζομένων φοιτητών στα αντίστοιχα τμήματα. Σε κάθε δε 

περίπτωση ο ανάδοχος δεν διατηρεί αξιώσεις έναντι του Ιδρύματος ως προς τον ακριβή, 

εκάστοτε αριθμό σιτιζομένων όπως αυτός θα διαμορφώνεται. 

 

3. Σε κάθε γεύμα και σε κάθε δείπνο θα προσφέρονται δύο εναλλακτικά φαγητά ως κυρίως πιάτο 
και συνοδευτικά σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης ή και περισσότερα 
σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου. Το γαρνίρισμα, όπου απαιτείται, θα είναι 
διαφορετικό σε κάθε ένα από τα δύο ή περισσότερα εναλλακτικά πιάτα. Θα υπάρχει επίσης 
διαθέσιμο 3ο ειδικό πιάτο για κάλυψη ειδικών διατροφικών αναγκών σιτιζόμενων, που για 
ιατρικούς, θρησκευτικούς ή άλλους λόγους δεν μπορούν να ακολουθήσουν το κανονικό 
πρόγραμμα σίτισης.  

 

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει αναρτημένο στο εστιατόριο το μηνιαίο μενού το οποίο 
υποχρεούται να παρέχει εντός των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται το πρόγραμμα γευμάτων των τεσσάρων εβδομάδων που υπέβαλλε 
μαζί με την προσφορά του να το επαναλαμβάνει διαδοχικά. Τυχόν διαφοροποιήσεις του 
οφειλόμενες είτε σε λόγους εποχιακούς είτε σε λόγους απρόβλεπτους θα γίνονται δεκτές μετά 
από έγκριση της επιτροπής σίτισης και της Συνέλευσης Τ.Ε.Ι. 

 

6. Σε περίπτωση που αναπροσαρμοσθεί η αξία του ημερήσιου σιτηρέσιου (σήμερα 1,80 ευρώ 
επιπλέον Φ.Π.Α.) που δικαιούνται οι σπουδαστές θα βελτιώνεται ανάλογα και το μενού 
λαμβανομένου υπόψη και του ποσοστού αύξησης του πληθωρισμού ύστερα από 
διαπραγμάτευση με την επιτροπή σίτισης και έγκριση της Συνέλευσης Τ.Ε.Ι. 
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7. Για το σερβίρισμα θα χρησιμοποιηθεί πλήρης εξοπλισμός σερβιρίσματος με τα πλέον άριστα 
και ασφαλή υλικά. Οι σιτιζόμενοι θα παραλαμβάνουν το δίσκο με τα πιάτα σερβιρίσματος από 
το πάσο σερβιρίσματος, μετά την είσοδό τους στο εστιατόριο. 

 

8. Η συνδέουσα σχέση του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με τον ανάδοχο ως προς τους χώρους του εστιατορίου 
μαγειρεία-αίθουσα εστιάσεως είναι του χρησιδανείου. Το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου έχει το δικαίωμα 
μονομερούς λύσης της σύμβασης όταν θεωρήσει αναγκαία την ιδιόχρηση του εστιατορίου μετά 
από προειδοποίηση που θα κοινοποιηθεί με απόδειξη στον ανάδοχο ένα (1) τουλάχιστον μήνα 
πριν από την λύση της σύμβασης. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να αξιώσει καμία αποζημίωση. Εάν 
λυθεί μονομερώς η σύμβαση από μέρους του Τ.Ε.Ι. κάθε δικαίωμα που έχει συσταθεί από τον 
ανάδοχο υπέρ τρίτου θεωρείται ότι δεν υπάρχει ως προς το Τ.Ε.Ι. 

 

9. Ο ανάδοχος υποχρεούται σύμφωνα με τις υποδείξεις της επιτροπής σίτισης να προβαίνει στη 
συντήρηση όλων των εγκαταστάσεων του εστιατορίου, του εξοπλισμού του, καθώς και στην 
άμεση επισκευή με δαπάνη του των παρουσιαζομένων από συνήθη χρήση φθορών. Επίσης 
υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση των καταστρεφομένων ειδών καθώς και των 
κρινόμενων ακατάλληλων, από τα αρμόδια για τον έλεγχο του εστιατορίου όργανα. 

 

10. Η εποπτεία της λειτουργίας του εστιατορίου και ειδικότερα ο έλεγχος της γνησιότητας και 
ποιότητας των χρησιμοποιούμενων υλικών, της ποσότητας και του βάρους των χορηγούμενων 
μερίδων φαγητού, καθώς και ο έλεγχος της καθαριότητας των χώρων των εστιατορίων και 
οτιδήποτε έχει σχέση με την ομαλή λειτουργία των εστιατορίων διενεργείται από την επιτροπή 
σίτισης που ορίζεται από το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου και είναι ανεξάρτητος του ελέγχου που ενεργείται 
από τις καθ’ ύλη αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (Αγορανομία, Υγειονομική Υπηρεσία). Το 
ανωτέρω όργανο παρακολουθεί την τήρηση όλων των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο, τα 
δε πορίσματά τους θα υποβάλουν στη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. για ενημέρωσή της και λήψη 
σχετικών αποφάσεων. Η δειγματοληψία για την άσκηση χημικού ελέγχου των 
χρησιμοποιούμενων υλικών και παρασκευασμάτων και η διαδικασία της χημικής ανάλυσης των 
πρώτων υλών και των τροφίμων ρυθμίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 

11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα όργανα που 
τον ασκούν. 

 

12. Η παραχώρηση των εστιατορίων για την εκμετάλλευσή τους στον εστιάτορα που θα αναδειχθεί 
με το διαγωνισμό έχει αποκλειστικό σκοπό την κατά το δυνατόν ποιοτική υγιεινής και ποσοτικά 
επαρκή σίτιση (μεσημέρι-βράδυ) και πρωινό των φοιτητών και του προσωπικού του Τ.Ε.Ι. με 
την εξασφάλιση τροφής υγιεινής και αρκετής και  περιβάλλοντος καθαρού και ευπρεπούς 
αναλόγου προς την θέση τους σαν φοιτητών και προσωπικού Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

13. Ο κάθε είδους εξοπλισμός και τα υπάρχοντα έπιπλα στο εστιατόριο θα παραδοθούν στον 
ανάδοχο με κανονικό πρωτόκολλο παραλαβής και παράδοσης. Από την παράδοση στον 
ανάδοχο των πιο πάνω ειδών και μέχρι την επιστροφή τους στο Τ.Ε.Ι. κατά την λήξη της 
σύμβασης ή για άλλο λόγο, ο ανάδοχος ευθύνεται και για ελαφριά ακόμη αμέλεια απέναντι 
στο Τ.Ε.Ι. για κάθε φθορά ή μεταβολή των πραγμάτων που χρησιδανείστηκε. Βεβαίως 
εξυπακούεται ότι με την λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδώσει με σχετικό 
πρωτόκολλο τα πράγματα που χρησιδανείστηκε στην κατάσταση που του παραδόθηκαν από το 
Τ.Ε.Ι. 
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14. Ο ανάδοχος απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει τους χώρους και τις εγκαταστάσεις του 
εστιατορίου που θα του παραδοθούν για οποιοδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τις ανάγκες του 
φοιτητικού εστιατορίου. Απαγορεύεται επίσης να βγάλει από το Τ.Ε.Ι. τα είδη του εστιατορίου 
που θα του παραδοθούν. Επίσης όταν υπάρχει ανάγκη το Τ.Ε.Ι. μπορεί να χρησιμοποιήσει όπως 
θέλει τους πιο πάνω χώρους, έπιπλα και εγκαταστάσεις για την τέλεση εκδηλώσεών του. 

 

15. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προμηθεύεται με δικά του έξοδα και δική του ευθύνη κάθε 
είδους τρόφιμα και υλικά για την παρασκευή φαγητών αρίστης ποιότητας ελεγμένα από τις 
αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (όπως για την ποιότητα κρεάτων, έλεγχος από την Κτηνιατρική 
Υπηρεσία). Η προμήθεια πρώτων υλών που με το χρόνο αποθήκευσής τους αναπτύσσουν 
μικροοργανισμούς θα πρέπει να γίνεται, θα πρέπει να γίνεται σε μικρά χρονικά διαστήματα για 
την αποφυγή φαινομένων όπως τα παραπάνω. Εννοείται ότι οι πρώτες ύλες που θα 
χρησιμοποιούνται στο εστιατόριο θα καταναλώνονται πριν από το χρόνο λήξης τους. Ιδιαίτερη 
φροντίδα θα πρέπει να λάβει ο ανάδοχος για την διατήρηση της σταθερής θερμοκρασίας 
ψύξης των κατεψυγμένων προϊόντων κατά την μεταφορά και αποθήκευσή τους μέχρι τη χρήση 
τους. Ειδικότερα για τα οπωροκηπευτικά, πρέπει πριν διατεθούν για χρήση να γίνεται 
διεξοδικός έλεγχος και με επιμέλεια η διαλογή τους καθώς και προσεκτικό πλύσιμο. 

 

16. Το βάρος των μερίδων των παρασκευαζόμενων φαγητών και η αναλογία των 
χρησιμοποιούμενων υλικών και γενικά των εδεσμάτων καθώς και η ποιότητα θα είναι 
τουλάχιστον σύμφωνα με όσα ορίζονται σχετικά από τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. Ο 
ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια από μέρους του για την καλύτερη 
ποιοτική σύνθεση των μερίδων καθώς και του βάρους τους. 

 

17. Η παρασκευή των γευμάτων θα γίνεται στο χώρο του εστιατορίου του Τ.Ε.Ι. απαγορευμένης 
ρητά της παρασκευής φαγητών εκτός του χώρου αυτού και της μεταφοράς τους συνέχεια στο 
εστιατόριο. 

 

18. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει πάντοτε επαρκές και ειδικευμένο προσωπικό για  την πλήρη 
εξυπηρέτηση των σιτιζομένων φοιτητών, θα είναι o αποκλειστικός υπεύθυνος για όλες τις 
υποχρεώσεις του σαν εργοδότης που απορρέουν από την εργασιακή σχέση (όπως μισθοδοσία, 
δώρα εορτών, ασφάλιση στα σχετικά ταμεία, εργατικά ατυχήματα). Ειδικά για τον μάγειρα που 
θα προσλάβει θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία που θα πιστοποιούν 
και θα βεβαιώνουν το επάγγελμά του. 

 

19. Το προσωπικό προσλαμβάνεται από τον ανάδοχο, αφού προηγουμένως διαπιστωθεί ότι είναι 
υγιές, γεγονός το οποίο προκύπτει από επίσημα έγγραφα που θα καταθέσει στον ανάδοχο και 
θα είναι ανά πάσα στιγμή στην διάθεση των υπηρεσιών Υγιεινής και επιτροπής σίτισης. Το 
προσωπικό κατά τις ώρες εργασίας είναι υποχρεωμένο να φορά ειδική στολή. 

 

20. Ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι έτοιμος να αρχίσει τη σίτιση των σπουδαστών την 7η 
Ιανουαρίου 2017, ήτοι μετά τη λήξη των διακοπών των Χριστουγέννων. 

 

21. Ο ανάδοχος δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε αποζημίωση από το Τ.Ε.Ι. για κάθε 
τυχόν καθυστέρηση ως προς την έναρξη λειτουργίας του εστιατορίου που θα οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του Τ.Ε.Ι. 
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22. Απαγορεύεται η διακοπή της σίτισης των σπουδαστών για οποιοδήποτε λόγο από τον ανάδοχο. 
 

23. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λειτουργεί το εστιατόριο όλες τις ημέρες της εβδομάδας 
από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι τέλος του εαρινού εξαμήνου, εκτός από τις διακοπές των 
Χριστουγέννων δεκαπέντε (15) ημέρες και τις διακοπές του Πάσχα δεκαπέντε (15) ημέρες.  Σε 
περιπτώσεις ομαδικών αποχών, εκδρομών ή εκτάκτων συνθηκών, θα ειδοποιείται ο ανάδοχος 
δύο (2) μέρες νωρίτερα για τον αριθμό μερίδων που θα παρασκευάσει.  

 

24. Για κάθε παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης που θα υπογραφεί και θα περιλαμβάνει 
όλους τους όρους της διακήρυξης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλει ποινική 
ρήτρα (1.000,00) ευρώ ημερησίως  και σε περίπτωση υποτροπής (2.000,00) ευρώ, που θα 
επιβληθεί με απόφαση της Συνέλευσης Τ.Ε.Ι. μετά από προηγούμενη κλήση του σε απολογία. Η 
Συνέλευση Τ.Ε.Ι. σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να λύσει τη σύμβαση και να κηρυχθεί 
έκπτωτος ο ανάδοχος, η δε εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Τ.Ε.Ι. 

 

25. Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά τη λήξη της σύμβασης μέσα σε δέκα (10) μέρες να παραδώσει 
τους χώρους του εστιατορίου με τις εγκαταστάσεις, τα έπιπλα και ότι παρέλαβε σε άριστη 
κατάσταση, με σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, επίσης να αποσύρει τα τυχόν 
αγορασθέντα από αυτόν έπιπλα, σκεύη, μηχανολογικό εξοπλισμό. 

 

26. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας αποζημίωσης για εργασίες που έχει εκτελέσει στο 
εστιατόριο ή για τοποθέτηση μόνιμων εγκαταστάσεων. Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά τη λήξη 
της σύμβασης να αποζημιώσει το Τ.Ε.Ι. για κάθε φθορά, καταστροφή ή απώλεια των 
παραδοθέντων σ’ αυτόν εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, επίπλων, μαγειρικών σκευών και 
σκευών εστίασης, όχι όμως και για φθορές πού οφείλονται σε συνήθη χρήση. 

 

 

ΑΡΘΡΟ  170 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟI 

 Επίλυση διαφορών: Ο ανάδοχος ως προς τη διακήρυξη και σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των 

δικαστηρίων Άρτας. 

Απαγορεύεται ρητά ολική ή μερική παραχώρηση ή εκχώρηση σε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους 
ή του συνόλου των δικαιωμάτων του αναδόχου, από τη συνομολογηθείσα σύμβαση, έστω και χωρίς 
αντάλλαγμα, με την ποινή της έκπτωσης. Η περίπτωση σύστασης νέου ή αλλαγής του Ν.Π. από τον 
ανάδοχο επιτρέπεται μόνο μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση και σχετική έγκριση της 
Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου και εφόσον το Ν.Π. υπό τη νέα του μορφή αποδέχεται εις ολόκληρο και 
αλληλέγγυα ευθύνη του και έχει τα ίδια τουλάχιστον προσόντα και επαγγελματικούς τίτλους με τον 
ανάδοχο.  
Ως προς τα λοιπά θέματα που τυχόν δεν αναφέρονται στη παρούσα διακήρυξη ισχύουν οι διατάξεις του 

Π.Δ. 118/2007, του Π.Δ.60/2007. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν τη διακήρυξη και πληροφορίες σχετικές με το διαγωνισμό 

από το Διοικητήριο του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου τηλ. 26810 50005 ή 50024.  
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Περίληψη της παρούσας διακήρυξης έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις  19-02-2016, και στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Ολόκληρη η διακήρυξη είναι δημοσιευμένη στο ΕΣΗΔΗΣ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ 

Ηπείρου www.teiep.gr. 

          
Εσωτερική Διανομή:   
1. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου. 
2. Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας. 
 

 Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου (*) 
 

 

 Ευριπίδης Γλαβάς 
Καθηγητής 

 (*) Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του Ιδρύματος. 

 

 

http://www.teiep.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ 

1η ΚΑΙ 3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΓΕΥΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΠΡΩΤΟ 
ΠΙΑΤΟ 

Ψαρόσουπα Τυρόπιτα Χορτόπιτα Μανιταρόπιτα Ζυμαρόπιτα Μινεστρόνε Σούπα του 
σεφ 

ΚΥΡΙΩΣ 
ΠΙΑΤΟ 

Ψάρι 
κατεψυγμένο 
με πατάτες 
φούρνου  
ή 
Ψάρι νωπό 
τηγανητό με 
πατατοσαλάτα  

Μοσχάρι 
γιουβέτσι  
ή 
Κοτόπουλο 
κοκκινιστό 
με ζυμαρικά 

Φασολάδα 
ή  
Φακές 

Παστίτσιο 
ή 
Κεφτεδάκια με 
ρύζι και 
σάλτσα 

Φασολάκια 
ή 
Αρακάς με 
καρότα 

Χοιρινό 
λεμονάτο 
ή 
Μπριζόλα 
χοιρινή με 
πιλάφι 

Σοφρίτο με 
πιλάφι  
ή  
Μπιφτέκι 
με πουρέ 
και σάλτσα 
μανιταριών 

ΕΙΔΙΚΟ 
ΠΙΑΤΟ* 

       

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ Σαλάτα 
Φρούτο 

Σαλάτα 
Φρούτο 

Φέτα-ελιές 
Φρούτο 

Σαλάτα 
Φρούτο 

Φέτα 
Φρούτο 

Φρούτο 
Γιαούρτι 

Σαλάτα 
Ρυζόγαλο 

 

ΔΕΙΠΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΚΥΡΙΩΣ 
ΠΙΑΤΟ 

Σουτζουκάκια 
με χυλοπίτες 
ή 
Μακαρόνια με 
κιμά  

Γουβαρλάκι
α 
ή 
Λαχανοντολ
μάδες 

Καλαμαρά
κια 
τηγανητά 
ή  
Σουπιές με 
χόρτα 

Ομελέτα με 
πατάτες και 
μπέικον 
ή 
Μακαρόνια 
φούρνου με 
τυριά 

Γεμιστά 
λαδερά 
 ή 
Μπριάμ 

Λουκάνικα 
ή 
Κοτόπουλο 
σνίτσελ με 
πατάτες 
τηγανητές 

Σπετζοφάι 
ή  
Πίτσα 

ΕΙΔΙΚΟ 
ΠΙΑΤΟ* 

       

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ Σαλάτα 
Γλυκό 

Φέτα 
Κρέμα 
καραμελέ 

Σαλάτα 
Χαλβάς 

Σαλάτα Σαλάτα Γαλοτύρι 
Φρούτο 

Ρώσικη 
Φρούτο 

 

* αφορά ειδικές διατροφικές ανάγκες και θα προσδιορίζεται κάθε φορά, μετά από καταγραφή της σχετικής ανάγκης 

 

ΠΡΩΙΝΟ 
Καθημερινά υποχρεωτικά θα παρέχεται πρωινό για όλους τους δικαιούμενους δωρεάν σίτιση 
φοιτητές που τα ελάχιστα που θα περιλαμβάνει είναι τα εξής: Τσάι, γάλα, χυμό, μαρμελάδα, μέλι, 
βούτυρο,  ψωμί, φρυγανιές. 
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2η ΚΑΙ 4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΓΕΥΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΠΡΩΤΟ 
ΠΙΑΤΟ 

Χορτόπιτα Σούπα του 
σεφ 

Λουκάνικο Μανιταρόπιτα Ψαρόσουπ
α 

Κρεατόσου
πα 

Κοτόσουπα 

ΚΥΡΙΩΣ 
ΠΙΑΤΟ 

Μοσχάρι 
κοκκινιστό με 
ζυμαρικά 
ή 
Κοτόπουλο με 
πατάτες 
φούρνου  

Μουσακάς 
ή 
Μπιφτέκι με 
πιλάφι 
σάλτσα 

Γίγαντες 
πλακί 
 ή  
Αρακάς 
ανάμεικτος 

Χοιρινό 
κρητικό 
ή 
Σουβλάκι 
χοιρινό με 
πατάτες 

Σαρδέλα 
ψητή με 
πατάτες 
φούρνου 
 ή 
Γαλέος με 
σκορδαλιά 

Μπιφτέκι 
με πατάτες 
τηγανητές 
ή 
Σουτζουκάκ
ια με 
πατάτες 
τηγανητές 

Κοτόπουλο 
σνίτσελ & 
ζυμαρικά 
ή  
Μοσχάρι 
βραστό 

ΕΙΔΙΚΟ 
ΠΙΑΤΟ* 

       

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ Σαλάτα 
Φρούτο 

Φέτα 
Φρούτο 

Σαλάτα 
Φρούτο 

Φέτα 
Γλυκό 

Σαλάτα 
Φρούτο 

Σαλάτα Σαλάτα 
Φρούτο 

 

ΔΕΙΠΝΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 

ΚΥΡΙΩΣ 
ΠΙΑΤΟ 

Τορτελίνια με 
τυριά στο 
φούρνο 
ή 
Κοτόπουλο 
πατάτες 
φούρνου  

Σουφλέ με 
τυριά και 
μπέικον 
ή 
Μακαρόνια 
καρμπονάρ
α 

Γεμιστά με 
κιμά 
ή  
Μελιτζάνα 
παπουτσά
κι 

Κολοκυθοπατά
τες 
ή 
Μπάμιες 

Παστίτσιο 
 ή 
Μακαρόνια 
με κιμά 

Αγκινάρες 
αλά πολίτα 
ή 
Σπανακόρυ
ζο 

Κοτοπουλο 
ψητό με 
χυλοπίτες 
ή  
Μπριζόλα 
χοιρινή με 
πιλάφι 
σάλτσα 

ΕΙΔΙΚΟ 
ΠΙΑΤΟ* 

       

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ Σαλάτα Σαλάτα 
Φρούτο 

Κρέμα 
καραμελέ 

Φρούτο 
Φέτα 

Φέτα Φέτα 
Φρούτο 

Σαλάτα 
Φρούτο 

 

* αφορά ειδικές διατροφικές ανάγκες και θα προσδιορίζεται κάθε φορά, μετά από καταγραφή της σχετικής ανάγκης 

 

ΠΡΩΙΝΟ 
Καθημερινά υποχρεωτικά θα παρέχεται πρωινό για όλους τους δικαιούμενους δωρεάν σίτιση 
φοιτητές που τα ελάχιστα που θα περιλαμβάνει είναι τα εξής: Τσάι, γάλα, χυμό, μαρμελάδα, μέλι, 
βούτυρο,  ψωμί, φρυγανιές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 

1. Σαλάτες  
2. Φρούτα 
3. Κομπόστες 
4. Γλυκά 
5. Κρέμες 
6. Ζελέδες 
7. Γιαούρτι 
8. Τζατζίκι 
9. Φέτα 
10. Σκληρά τυριά 
11. Γάλα φρέσκο παστεριωμένο 
12. Χαλβάς 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 
1. Το κρέας θα είναι νωπό ή κατεψυγμένο από σπάλα ή μπούτι. 
2. Ο κιμάς μπορεί να είναι και κατεψυγμένος από άπαχο κρέας. 
3. Τα ψάρια θα είναι νωπά ή άμεσης κατάψυξης. 
4. Τα λαχανικά θα είναι νωπά. Η χρησιμοποίηση καταψυγμένων λαχανικών επιτρέπεται στην 

περίπτωση που δεν υπάρχουν νωπά στην αγορά. 
5. Τα όσπρια, το ρύζι και τα ζυμαρικά θα είναι Α΄ ποιότητας. 
6. Το κοτόπουλο θα είναι νωπό ή κατεψυγμένο (μπούτι ή στήθος). 
7. Απαγορεύεται να προσφέρονται προμαγειρεμένα ή άλλα έτοιμα φαγητά (πατάτες τηγανητές, 

κροκέτες, κονσέρβες, έτοιμες σαλάτες). 
8. Φαγητά που δεν καταναλώνονται την ίδια ημέρα απαγορεύεται να προσφερθούν την επόμενη. 
9. Στις σαλάτες και στην παρασκευή των φαγητών θα χρησιμοποιείται μόνο ελαιόλαδο οξύτητας 

0.1-0.5%. Στα τηγανητά μπορεί να χρησιμοποιούνται σπορέλαια (ηλιέλαιο, καλαμποκέλαιο ) τα 
οποία μετά τη χρήση τους  (εντός της ημέρας) θα αντικαθίστανται και δεν θα χρησιμοποιούνται 
σε καμία περίπτωση για δεύτερη μέρα. 

10.  Το ψωμί κατά κανόνα θα είναι λευκό τύπου 70% . Θα διατίθεται όμως και ψωμί ολικής άλεσης, 
για όσους απαιτείται ή το προτιμούν. 

11. Το γιαούρτι θα είναι πρόβειο ή αγελαδινό πλήρες ή με μειωμένα λιπαρά, σε καμιά όμως 
περίπτωση υποκατάστατο. 

12. Η ποσότητα των μερίδων θα είναι η μέγιστη προβλεπόμενη από τις αγορανομικές διατάξεις. Το 
γαρνίρισμα, σε κάθε περίπτωση, θα έχει το βάρος αντίστοιχης μερίδας. 

13. Το γάλα θα είναι φρέσκο ή μακράς διάρκειας, σε καμία όμως περίπτωση ανασύσταση από 
σκόνη γάλακτος 

14. Το εναλλακτικό πιάτο σε κάθε γεύμα, θα είναι της ίδιας διατροφικής αξίας. 
15. Σε κάθε γεύμα θα προσφέρονται φρούτα. Τα προσφερόμενα φρούτα θα είναι νωπά αρίστης 

ποιότητας και η ποικιλία τους θα τηρεί την εποχικότητα. 
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      Άρτα σήμερα στις     -    -2016 αφ’ ενός μεν ο καθηγητής …………………………, του ……………….., Πρόεδρος 
του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, με ΑΔΤ ……………………………… που με την ιδιότητά του αυτή εκπροσωπεί το Τ.Ε.Ι. 
Ηπείρου,  ΝΠΔΔ, διεύθυνση: Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47132, ΑΦΜ 090278344, ΔΟΥ Άρτας και 
αφετέρου ο κ. …………………………………………. του ……………………. με ΑΔΤ ……………….  ως νόμιμος 
εκπρόσωπος της επιχείρησης «…………………………………….», η οποία εδρεύει ……………………………., οδός 
……………………………………….. τηλ. ………………………., ΑΦΜ ………………….. & ΔΟΥ ……….., συμφώνησαν και 
συναποδέχτηκαν τα παρακάτω: 
συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα παρακάτω: 
     Την              - -2016 διενεργήθηκε διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου 
εκμετάλλευσης των εστιατορίων του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα και στην 
Ηγουμενίτσα, για τη σίτιση των φοιτητών, για χρονικό διάστημα από 01-01-2017 μέχρι 31-12-2018 με 
αρ. πρωτ. διακήρυξης: …………………… και ΑΔΑ: ………………………., ο οποίος κατακυρώθηκε  με την αριθ. 
……… απόφαση Συνέλευσης ΤΕΙ Ηπείρου (ΑΔΑ: ) στην Εταιρεία …………., η οποία στο εξής και χάριν 
συντομίας θα αναφέρεται ο ανάδοχος και η οποία αναλαμβάνει την υποχρέωση να σιτίζει τους 
φοιτητές του Τ.Ε.I. Ηπείρου στην Άρτα, στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα και στην Ηγουμενίτσα, με τους 
παρακάτω όρους και συμφωνίες που δέχεται ανεπιφύλακτα:  
 

1. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η παρούσα σύμβαση ισχύει από 01-01-2017 μέχρι 31-12-2018. 
 

2. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΣΙΤΙΣΗΣ: 
Α) Για το διάστημα από 01-01-2017 μέχρι 31-12-2017: «1.091.632,00» ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α., που αντιστοιχεί στην ημερήσια δωρεάν σίτιση 1.799 φοιτητών. Ο  αριθμός των φοιτητών του 
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου που δικαιούνται δωρεάν σίτιση είναι ενδεικτικά: α) για την Άρτα 690 β) για τα Ιωάννινα 
690 γ) για την Πρέβεζα 229  δ) για την Ηγουμενίτσα 190. 
Β) Για το διάστημα από 01-01-2018 μέχρι 31-12-2018 «1.091.632,00» ευρώ συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α., που αντιστοιχεί στην ημερήσια δωρεάν σίτιση 1.799 φοιτητών. Ο  αριθμός των φοιτητών του 
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου που δικαιούνται δωρεάν σίτιση είναι ενδεικτικά: α) για την Άρτα 690 β) για τα Ιωάννινα 
690 γ) για την Πρέβεζα 229  δ) για την Ηγουμενίτσα 190. 

 ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟ 

 
Θέμα: 

Για τη σίτιση των φοιτητών του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, στα Ιωάννινα, στην Πρέβεζα και 

στην Ηγουμενίτσα 

Διοικητήριο, Γέφυρα Αράχθου, 47132  Άρτα 

Βασιλική Φραγκάκη  

26810 50005            26810 76404 

vfragaki@teiep.gr 

www.teiep.gr 
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Το ποσό αυτό για τα έτη 2017 & 2018, μπορεί να  αυξηθεί ανάλογα με την επιχορήγηση από το 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. με ανάλογη αύξηση του αριθμού των σιτιζόμενων φοιτητών. Ο αριθμός των σιτιζόμενων 
φοιτητών θα καθορίζεται και θα ανακαθορίζεται με απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου και 
σύμφωνα πάντα με την επιχορήγηση από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. 
        Σε περίπτωση απρόβλεπτων συνθηκών που συνεπάγονται τη μη λειτουργία εστιατορίου σε 
κάποια πόλη τότε ο αριθμός των δικαιούμενων σίτισης φοιτητών αυτής της πόλης θα μεταφέρεται 
και θα κατανέμεται στις άλλες πόλεις, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου.  
      Σε τυχόν απρόοπτη μεταβολή λειτουργίας του Ιδρύματος, που θα συνιστά λόγο ανωτέρας βίας, το 
ΤΕΙ Ηπείρου ουδεμία συμβατική ευθύνη φέρει και κανένας λόγος αποζημίωσης δεν θεμελιώνεται 
υπέρ του αναδόχου. 
 
3. Η σίτιση των φοιτητών θα γίνεται στο εστιατόριο με το σύστημα αυτοεξυπηρέτησης (σελφ-σέρβις) 
και με ενιαίο εδεσματολόγιο (μενού) για δύο γεύματα την ημέρα (μεσημέρι – βράδυ) και πρωινό 
συνολικής αξίας 1,80 ευρώ (σημερινό ημερήσιο σιτηρέσιο) επιπλέον Φ.Π.Α. Για το σερβίρισμα θα 
χρησιμοποιηθεί  πλήρης εξοπλισμός  σερβιρίσματος με τα πλέον άριστα και ασφαλή υλικά. Οι 
σιτιζόμενοι θα παραλαμβάνουν το δίσκο με τα πιάτα σερβιρίσματος από το πάσο σερβιρίσματος, μετά 
την είσοδό τους στο εστιατόριο. 
Σε περίπτωση, που αναπροσαρμοσθεί η αξία του ημερήσιου σιτηρεσίου που δικαιούνται οι φοιτητές, 
θα βελτιώνεται ανάλογα και το μενού, λαμβανομένου υπόψη και το ποσοστό αύξησης του 
πληθωρισμού, ύστερα από διαπραγματεύσεις και την έγκριση από τη Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 
 
4. Η συνδέουσα σχέση του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου με τον ανάδοχο ως προς τους χώρους του εστιατορίου 
μαγειρεία-αίθουσα εστιάσεως είναι του χρησιδανείου. Το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου έχει το δικαίωμα μονομερούς 
λύσης της σύμβασης όταν θεωρήσει αναγκαία την ιδιόχρηση του εστιατορίου μετά από προειδοποίηση 
που θα κοινοποιηθεί με απόδειξη στον ανάδοχο ένα (1) τουλάχιστον μήνα πριν από την λύση της 
σύμβασης. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να αξιώσει καμία αποζημίωση. Εάν λυθεί μονομερώς η σύμβαση 
από μέρους του Τ.Ε.Ι. κάθε δικαίωμα που έχει συσταθεί από τον ανάδοχο υπέρ τρίτου θεωρείται ότι δεν 
υπάρχει ως προς το Τ.Ε.Ι. 
 
5. Ο ανάδοχος θα εφαρμόζει με συνέπεια το πρόγραμμα σίτισης (μενού) τεσσάρων (4) εβδομάδων που 
περιλαμβάνει στην προσφορά του και θα τηρεί όλες τις ποσοτικές και ποιοτικές προδιαγραφές αυτού. 
Τα γεύματα και το πρωινά θα παρασκευάζονται αποκλειστικά στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. και θα 
παρέχονται πρωί - μεσημέρι - βράδυ σύμφωνα με τις προγραμματισμένες ώρες του εστιατόριου. 
Όλες τις άλλες ώρες το εστιατόριο θα παραμένει κλειστό, απαγορεύεται δε η είσοδος σ’ αυτό 
οποιουδήποτε εκτός της Επιτροπής Σίτισης και των οργάνων ελέγχου. 
Το εστιατόριο θα λειτουργεί κατά την χρονική περίοδο από 1ης Σεπτεμβρίου κάθε έτους μέχρι και το 
τέλος του εαρινού εξαμήνου κάθε ακαδημαϊκού έτους εκτός από τις διακοπές του Πάσχα (15 ημέρες) 
και των Χριστουγέννων (15 ημέρες). 
 
6. Ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός για την εύρυθμη λειτουργία του εστιατορίου, όπως 
περιγράφεται στην τεχνική προσφορά του αναδόχου, θα εγκατασταθεί με δαπάνη και ευθύνη του 
αναδόχου στο χώρο των μαγειρείων και της τραπεζαρίας του εστιατορίου. Ο λοιπός εξοπλισμός που 
ανήκει στο Τ.Ε.Ι. θα παραδοθεί στον ανάδοχο με σχετικά πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής και θα 
συντηρείται από αυτόν με επιμέλεια. 
Θα προσαρτηθεί στη σύμβαση αυτή κατάλογος στον οποίο αναφέρονται αναλυτικά τα είδη εξοπλισμού 
που θα παραλάβει ο ανάδοχος. 
 
7. Με την λήξη της διάρκειας της σύμβασης ή με τον οποιονδήποτε τρόπο λύσης της ο ανάδοχος 
υποχρεούται χωρίς όχληση και χωρίς άλλη έγγραφη ειδοποίηση μέσα στις επόμενες δέκα (10) μέρες να 
παραδώσει με πρωτόκολλο, τον πλήρη εξοπλισμό του εστιατορίου στην κατάσταση που παραλήφθηκε, 
ευθυνόμενος για οποιαδήποτε απώλεια ζημιά ή φθορά εκτός από τις φυσιολογικές φθορές λόγω 
χρήσεως. 
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Σε περίπτωση που αρνηθεί να παραδώσει τα παραπάνω πράγματα ή να παρίσταται κατά την 
παραλαβή, η παραλαβή θα γίνει μονομερώς και αυτοδικαίως από το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, παρουσία 
επιτροπής που θα συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό με απόφαση του Προέδρου Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. 
 
8. Απαγορεύεται ρητά κάθε υπομίσθωση του εστιατορίου καθώς και η ολική ή μερική παραχώρηση με 
οποιοδήποτε τρόπο εκχώρηση σε τρίτο, μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων 
του αναδόχου από την συνυπολογισθείσα σύμβαση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Απαγορεύεται 
επίσης η πρόσληψη συνεταίρου και η μεταβολή στο πρόσωπο του εταίρου της εταιρείας σε περίπτωση 
που αναδειχθεί ανάδοχος επιχείρησης που λειτουργεί με οποιαδήποτε εταιρική μορφή. 
 
9. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση με δικές του δαπάνες να προμηθευτεί τον κατά την κρίση τον 
απαραίτητο συμπληρωματικό εξοπλισμό και τα απαραίτητα σκεύη για την απρόσκοπτη λειτουργία του 
εστιατορίου τα οποία θα αφαιρέσει μετά την λήξη της σύμβασης. 
 
10. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προμηθεύεται με δικά του έξοδα και δική του ευθύνη κάθε 
είδους τρόφιμα και υλικά για την παρασκευή φαγητών αρίστης ποιότητας ελεγμένα από τις αρμόδιες 
κρατικές υπηρεσίες (όπως για την ποιότητα κρεάτων, έλεγχος από την Κτηνιατρική Υπηρεσία). Η 
προμήθεια πρώτων υλών που με το χρόνο αποθήκευσής τους αναπτύσσουν μικροοργανισμούς θα 
πρέπει να γίνεται σε μικρά χρονικά διαστήματα για την αποφυγή φαινομένων όπως τα παραπάνω. 
Εννοείται ότι οι πρώτες ύλες που θα χρησιμοποιούνται στο εστιατόριο θα καταναλώνονται πριν από το 
χρόνο λήξης τους. Ιδιαίτερη φροντίδα θα πρέπει να λάβει ο ανάδοχος για την διατήρηση της σταθερής 
θερμοκρασίας ψύξης των κατεψυγμένων προϊόντων κατά την μεταφορά και αποθήκευσή τους μέχρι τη 
χρήση τους. Ειδικότερα για τα οπωροκηπευτικά πρέπει πριν διατεθούν για χρήση να γίνεται διεξοδικός 
έλεγχος και με επιμέλεια η διαλογή τους καθώς και προσεκτικό πλύσιμο. 
 
11. Το βάρος των μερίδων των παρασκευαζόμενων φαγητών και η αναλογία των χρησιμοποιούμενων 
υλικών και γενικά των εδεσμάτων καθώς και η ποιότητα θα είναι τουλάχιστον σύμφωνα με όσα 
ορίζονται σχετικά από τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει 
κάθε προσπάθεια από μέρους του για την καλύτερη ποιοτική σύνθεση των μερίδων καθώς και του 
βάρους τους. 
 
12. Ο έλεγχος της γνησιότητας και της ποιότητας των χρησιμοποιούμενων υλικών και η ποσότητα και το 
βάρος των μερίδων θα γίνεται από την επιτροπή του εστιατορίου τουλάχιστον κάθε μήνα και είναι 
ανεξάρτητη από αυτόν που θα κάνει η Αγορανομική Υπηρεσία. 
Οι ποιοτικές προδιαγραφές των γευμάτων θα είναι άριστες πιθανή δε ποιοτική ή ποσοτική υποβάθμιση 
των γευμάτων θα δίνει στο Τ.Ε.I. Ηπείρου το δικαίωμα μετά από σχετική εισήγηση της επιτροπής 
σίτισης να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο και να εισπράξει την εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
 
13. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την καθαριότητα του 
εστιατορίου σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία και τις υποδείξεις του Τ.Ε.I. Ηπείρου. 
Επίσης ευθύνεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεων των επίπλων και των σκευών και γενικά όλων 
των μηχανημάτων που αποτελούν τον εξοπλισμό του εστιατορίου. 
Το Τ.Ε.I. Ηπείρου έχει το δικαίωμα οποτεδήποτε του ελέγχου για την ισχύ των παραπάνω ο δε ανάδοχος 
να τον δέχεται ευχαρίστως και να παρέχει αμέσως τα στοιχεία που θα του ζητηθούν.  
 
14. Το κάθε είδους προσωπικό που θα προσληφθεί από τον ανάδοχο με ευθύνη του και για λογαριασμό 
του, για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία του εστιατορίου θα πρέπει να έχει κάρτα Υγείας από το 
Υγειονομικό. 
Όλες οι υποχρεώσεις από την προσφορά εργασίας του προσωπικού που με σύμβαση εξαρτημένης 
εργασίας ή με σύμβαση έργου ή με σύμβαση παροχής υπηρεσιών θα χρησιμοποιήσει ο ανάδοχος για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση, βαρύνουν τον 
ανάδοχο και είναι αποκλειστικός υπεύθυνος για όλες τις  υποχρεώσεις του που απορρέουν από την 
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εργασιακή αυτή σχέση (όπως μισθοδοσία, δώρα εορτών, ασφάλιση στα σχετικά ταμεία, εργατικά 
ατυχήματα) και το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου δεν φέρει καμιά ευθύνη για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.  
 
15. Η παρασκευή όλων των γευμάτων (εξαιρουμένων των αρτοσκευασμάτων, γλυκών, γιαούρτης) θα 
γίνεται αποκλειστικά στους χώρους των μαγειρείων του εστιατορίου του Τ.Ε.Ι. Απαγορεύεται ρητά η 
παρασκευή φαγητών σε άλλους χώρους και η  μεταφορά τους στη συνέχεια στο εστιατόριο. 
 
16. Ο ανάδοχος υποχρεούται στο πρόγραμμα γευμάτων των τεσσάρων εβδομάδων που υπέβαλλε με 
την προσφορά του, να το επαναλαμβάνει διαδοχικά, τυχόν δε διαφοροποιήσεις του οφειλόμενες είτε 
σε λόγους εποχιακούς, είτε σε λόγους απρόβλεπτους, θα γίνονται δεκτές μετά τη σύμφωνη γνώμη της 
επιτροπής σίτισης και έγκριση της Συνέλευσης Τ.Ε.Ι. 
 
17. Το παραπάνω πρόγραμμα των τεσσάρων εβδομάδων όπως το υπέβαλλε ο ανάδοχος με τη 
προσφορά του αναλυτικά με ημερομηνίες θα υπάρχει αναρτημένο σε εμφανές σημείο στο χώρο 
σίτισης, για να λαμβάνουν γνώση οι σπουδαστές. 
 
18. Η σίτιση μπορεί να διακόπτεται κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων (15 μέρες) και Πάσχα 
(15 μέρες), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή σε περιόδους ομαδικών αποχών, εκδρομών ή 
εκτάκτων συνθηκών, οπότε ο ανάδοχος θα ειδοποιείται τουλάχιστον δυο (2) μέρες νωρίτερα. 
 
19. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει την ημερήσια σίτιση και σε φοιτητές του ΤΕΙ Ηπείρου που 
δεν δικαιούνται δωρεάν σίτιση καθώς και σε οποιοδήποτε μέλος του εκπαιδευτικού ή διοικητικού 
προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Οι μη δικαιούμενοι δωρεάν σίτισης θα καταβάλλουν το ποσό των 4,00 
ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εφάπαξ για τρία γεύματα (πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό) 
ή εναλλακτικά το ποσό των 2,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., για κάθε γεύμα (μεσημεριανό 
ή βραδινό). 
Ενδεικτικός αριθμός μη δικαιούμενων δωρεάν σίτισης μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, 
εκπαιδευτικοί, διοικητικοί) είναι:  α) για την Άρτα 60, β) για τα Ιωάννινα 70, γ) για την Πρέβεζα 50, δ) για 
την Ηγουμενίτσα 50. Ο ενδεικτικός αυτός αριθμός καθορίζεται με κριτήριο τον αριθμό φοιτούντων – 
σιτιζομένων φοιτητών στα αντίστοιχα τμήματα. Σε κάθε δε περίπτωση ο ανάδοχος δεν διατηρεί 
αξιώσεις έναντι του Ιδρύματος ως προς τον ακριβή, εκάστοτε αριθμό σιτιζομένων όπως αυτός θα 
διαμορφώνεται. 
 
20.   ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: 
Σαν αμοιβή ο ανάδοχος θα εισπράξει την αξία του ημερήσιου σιτηρέσιου που δικαιούται κάθε φοιτητής 
και που ανέρχεται σήμερα στις 1,80 ευρώ την ημέρα επί πλέον Φ.Π.Α. 
Η ημερήσια αποζημίωση του αναδόχου θα ανέρχεται στο ποσό που προκύπτει από τον αριθμό των 
ημερησίως δικαιούμενων σίτισης φοιτητών επί την αξία των 1,80 ευρώ την ημέρα επί πλέον Φ.Π.Α. 
Ο αριθμός των δικαιούμενων σίτισης φοιτητών θα καθορίζεται πάντοτε μετά από απόφαση της 
Συνέλευσης του ΤΕΙ λαμβάνοντας υπόψη του την επιχορήγηση για σίτιση από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. και δεν 
υπάρχουν ανώτατα ή κατώτατα όρια των σιτιζομένων σπουδαστών. 
Ο ανάδοχος θα ενημερώνεται από το ΤΕΙ Ηπείρου για τον αυξανόμενο ή μειούμενο αριθμό των 
δικαιουμένων σίτισης φοιτητών, κατά τη διάρκεια του σπουδαστικού έτους.  
 
21.  ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις. 
Επίσης με το άρθρο 4 του Ν. 4013/2011 για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων», στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν. 4013/2011, επιβάλλεται κράτηση 
ύψους 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας εκτός ΦΠΑ της αρχικής καθώς και κάθε 
συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή κατά την 
πρώτη  πληρωμή στο όνομα και για λογαριασμό της Αρχής και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό 
λογαριασμό ..» 
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Επίσης θα γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013, άρθρο 64 παρ. 2. 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. 
 
22. Οι δαπάνες νερού, ρεύματος και θέρμανσης θα βαρύνουν το ΤΕΙ Ηπείρου, ως προς τις ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις του που προσφέρονται για τη λειτουργία των εστιατορίων στα Ιωάννινα και στην 
Ηγουμενίτσα. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται για τα τέλη νερού, ρεύματος και θέρμανσης ως προς τις 
εγκαταστάσεις των εστιατορίων στην Άρτα και στην Πρέβεζα. 
 
23. Για κάθε παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
καταβάλει ποινική ρήτρα (1.000,00) ευρώ ημερησίως  και σε περίπτωση υποτροπής (2.000,00) ευρώ, 
που θα επιβληθεί με απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. μετά από προηγούμενη κλήση του σε 
απολογία. Η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να λύσει τη σύμβαση και να 
κηρυχθεί έκπτωτος ο ανάδοχος η δε εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Τ.Ε.Ι. 
 
24. Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά τη λήξη της σύμβασης μέσα σε δέκα (10) μέρες να παραδώσει τους 
χώρους του εστιατορίου με τις εγκαταστάσεις, τα έπιπλα και ότι παρέλαβε σε άριστη κατάσταση, με 
σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής, επίσης να αποσύρει τα τυχόν αγορασθέντα από αυτόν 
έπιπλα, σκεύη, μηχανολογικό εξοπλισμό. 
 
25. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καμίας αποζημίωσης για εργασίες που έχει εκτελέσει στο εστιατόριο ή 
για τοποθέτηση μόνιμων εγκαταστάσεων. Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά τη λήξη της σύμβασης να 
αποζημιώσει το Τ.Ε.Ι. για κάθε φθορά, καταστροφή ή απώλεια των παραδοθέντων σ’ αυτόν 
εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, επίπλων, μαγειρικών σκευών και σκευών εστίασης, όχι όμως και για 
φθορές πού οφείλονται σε συνήθη χρήση. 
 
26. Ο ανάδοχος κατέθεσε την αριθ. ….…. εγγυητική επιστολή της ……… Τράπεζας ποσού #..........# ευρώ 
σαν εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. 
Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας. 
Θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά τη λύση της σύμβασης και εφ’ όσον δεν υπάρχει λόγος κατάπτωσης 
της. 
 
27. Αναπόσπαστα μέρη της παρούσας σύμβασης είναι: 
Η υπ’ αριθ. 05/2016 διακήρυξη του διαγωνισμού. 
Η προσφορά του αναδόχου με το αναλυτικό μενού. 
Το πρωτόκολλο του εξοπλισμού. 
     Για τη βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τρία αντίτυπα, η οποία αφού 
διαβάστηκε και βεβαιώθηκε πήρε από ένα αντίτυπο ο ανάδοχος και τα άλλα δύο παραμένουν στο ΤΕΙ 
Ηπείρου. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
Για το ΤΕΙ Ηπείρου 

Ο Πρόεδρος  
 Για την εταιρεία 

Ο Ανάδοχος 

 

 

 

Ευριπίδης Γλαβάς 
Καθηγητής 
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