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ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ, 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 621 24, Σέρρες 

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα  

Τηλ.: (23210)49106, 49156 

Fax:  (23210)46556 

Email:prom@teicm.gr 

http://www.teicm.gr 

 

 

 

 

 

Σέρρες, 12-06-2018 

Αριθμ. Πρωτ.: 2705 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αναθέτουσα Αρχή ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας 

Είδος Διαγωνισμού Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός 
Διαγωνισμός 

Κριτήριο Αξιολόγησης Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής - 
ποιότητας 

Τίτλος Έργου Σίτιση των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας (Σέρρες, Κιλκίς, Κατερίνη) 

Αντικείμενο Σύμβασης Σίτιση των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας  για τις πόλεις  Σέρρες, Κιλκίς, 
Κατερίνη από 01-01-2019 έως και 31-12-2021 

Χρηματοδότηση Έργου Τακτικός Προϋπολογισμός 

ΚΑΕ 2631 «Χορηγίες για τη λειτουργία Φοιτητικών 
Συσσιτίων» 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 
προσφορών 

Ημερομηνία: 

Ημέρα: 

Ώρα: 

20-07-2018 

Παρασκευή 

15:00 μ.μ. 

Τόπος Υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού Διαδυκτιακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ηλεκτρονική υποβολή)  

Δ/νση Διοικητικού Οικονομικού ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας, Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και 
Πρωτοκόλλου, Κτίριο «Διοίκηση», 1ος Όροφος, 
(έντυπη υποβολή)  

Συνολικός Προϋπολογισμός Δαπάνης Τρία εκατομμύρια εξακόσιες πέντε χιλιάδες 
επτακόσια δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά 
(3.605.702,25€), συμπεριλαμβανομένου του 
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Φ.Π.Α. 24% (καθαρό ποσό 2.907.824,40 και Φ.Π.Α. 
24% 697.877,85) 

Ημερομηνία αποστολής προς δημοσίευση στην 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων της Ε.Ε. 

12-06-2018 

CPV 55520000-1 (Υπηρεσίες τροφοδοσίας) 

Ημερομηνία αποστολής προς δημοσίευση στον 
ιστότοπο του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στον 
ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ 

14-06-2018 

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής 
προσφορών 

14-06-2018 και ώρα 14:00 μ.μ. 

Ημερομηνία δημοσίευσης (ανάρτηση) στην 
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 

14-06-2018 

Ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών 

Ημερομηνία: 

Ημέρα: 

Ώρα: 

26-07-2018 

Πέμπτη 

10:00 π.μ. 

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

Δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: 

Μπάκα Μαρία 

(23210)49106, 49156 

prom@teicm.gr 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

Επωνυμία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) 
Κεντρικής Μακεδονίας 

Ταχυδρομική διεύθυνση Τέρμα Μαγνησίας 

Πόλη Σέρρες 

Ταχυδρομικός Κωδικός 621 24 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS GR12 (GR126, GR123, GR125) 

Τηλέφωνο 00302321049103, 00302321049106,  
00302321049156 

Φαξ 00302321046556 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  prom@teicm.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Μπάκα Μαρία 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.teicm.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και ανήκει στον Υποτομέα της Κεντρικής 
Κυβέρνησης (ΝΠΔΔ). 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Εκπαίδευση. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α)   Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στη διεύθυνση: www.teicm.gr και μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β)   Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr .   

  

γ)   Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις διευθύνσεις www.promitheus.gov.gr και www.teicm.gr 

   

1.2 Στοιχεία διαδικασίας - Χρηματοδότηση  

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε 2631 του Τακτικού Προϋπολογισμού του Τ.Ε.Ι. 
Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικών ετών 2019, 2020 και 2021, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 
πρωτ.:37990/Β2/06-03-2018 απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ:Ω2474653ΠΣ-0Β8).  

http://www.teicm.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.teicm.gr/
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό με 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας για την ανάδειξη αναδόχου για τη σίτιση των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. 
Κεντρικής Μακεδονίας για τις πόλεις: 

Πόλη Α: Σέρρες 

Πόλη Β: Κιλκίς 

Πόλη Γ: Κατερίνη  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου για τη σίτιση των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας (Σέρρες, Κιλκίς, Κατερίνη), για το χρονικό διάστημα από 01-01-2019 έως και 31-12-2021. Η 
έναρξη της σύμβασης δεν μπορεί να είναι νωρίτερα από την 01-01-2019. Σε περίπτωση υπογραφής της 
σχετικής σύμβασης μετά από την 01-01-2019, η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για το χρονικό διάστημα 
από την ημερομηνία υπογραφής της μέχρι και 31-12-2021. 

Ο ανάδοχος θα αναλάβει το έργο της σίτισης των φοιτητών όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας με εδεσματολόγιο (μενού), με ημερήσιο σιτηρέσιο (πρωινό – γεύμα -δείπνο), για όλες τις 
ημέρες της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών), εκτός των διακοπών των 
Χριστουγέννων, του Πάσχα και του καλοκαιριού, όπως αυτές ορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό, 
συνολικής αξίας για κάθε φοιτητή ίσης με το ποσό που χορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο για την 
ημερήσια σίτιση (σιτηρέσιο) εντός του χώρου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας που θα παραχωρηθεί από 
το Ίδρυμα στην πόλη των Σερρών και στα εστιατόρια που θα διαθέσει ο ανάδοχος στις πόλεις του Κιλκίς 
και της Κατερίνης εντός του πολεοδομικού ιστού τους. 

Ειδικότερα, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και πρώτων υλών, 
την παρασκευή και την προετοιμασία των γευμάτων, το σερβίρισμα των γευμάτων στους φοιτητές με το 
σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης (self service), τη συλλογή των απορριμμάτων και τον καθαρισμό των 
τραπεζοκαθισμάτων, τον καθαρισμό και την τακτοποίηση των ειδών εστιάσεως και των σκευών της 
κουζίνας, την καθημερινή καθαριότητα όλων των χώρων των εστιατορίων, και γενικότερα για όλες τις 
ενέργειες που απαιτούνται για την εύρυθμη και άρτια λειτουργία των εστιατορίων και την εξυπηρέτηση 
των σιτιζομένων. Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λειτουργία των φοιτητικών 
εστιατορίων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.   

Το φοιτητικό εστιατόριο της Α Πόλης (Σέρρες) στεγάζεται σε κτίριο του Ιδρύματος, το οποίο βρίσκεται 
εντός του campus του Ιδρύματος (Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες) και παρέχεται στον Ανάδοχο χωρίς μίσθωμα.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους να παρέχει δωρεάν σίτιση 
επιχορηγούμενη από το κράτος στους δικαιούμενους δωρεάν σίτισης φοιτητές του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικονομικών - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων υπ’ αριθμ. Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (ΦΕΚ 1965/B/18-6-2012). Ο αριθμός φοιτητών που 
δικαιούνται δωρεάν σίτιση για τους οποίους το ΤΕΙ θα καταβάλλει το αντίτιμο του σιτηρεσίου ανέρχεται 
σε 1.937 ενδεικτικά ημερησίως εφόσον έχουν παραλάβει όλοι την ειδική ταυτότητα σίτισης, αριθμός ο 
οποίος καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου. Επίσης υποχρεούται στη σίτιση και άλλων 
φοιτητών μη δικαιούχων δωρεάν σίτισης καθώς και του διδακτικού, διοικητικού κλπ. προσωπικού του ΤΕΙ, 
οι οποίοι θα καταβάλουν 3,23€ πλέον ΦΠΑ για ημερήσια σίτιση και εκτιμάται ότι αριθμητικά δεν θα 
υπερβαίνουν το 10% του συνόλου των δικαιούχων δωρεάν σίτισης φοιτητών. Η εξυπηρέτησή τους θα 
γίνεται στο χώρο των εστιατορίων.  

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει την δαπάνη σίτισης των φοιτητών 
που δικαιούνται δωρεάν σίτιση, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΚΥΑ Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (ΦΕΚ 
1965/τ.Β’/18-06-2012) των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων 
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περί «Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές 
των Α.Ε.Ι», λαμβάνοντας υπόψη την κατά έτος επιχορήγηση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος που 
αφορά στη σίτιση φοιτητών (ΚΑΕ 2631), τον αριθμό των ειδικών ταυτοτήτων δωρεάν σίτισης που θα 
χορηγηθούν από την Φοιτητική Μέριμνα στους δικαιούμενους δωρεάν σίτισης φοιτητές σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις του ΤΕΙ.  

Ο αριθμός των ειδικών ταυτοτήτων δωρεάν σίτισης που εκδίδονται κατά έτος θα συμβαδίζει με την ετήσια 
επιχορήγηση του προϋπολογισμού του ΤΕΙ (ΚΑΕ 2631) για σίτιση φοιτητών η οποία αντιστοιχεί ενδεικτικά 
σε ημερήσιο αριθμό χιλίων εννιακοσίων τριάντα επτά (1.937) σιτιζομένων συνολικά και στις τρεις (3) 
πόλεις. Εφόσον υπάρξει πρόσθετη κρατική χρηματοδότηση θα αυξάνεται αντίστοιχα και ο αριθμός των 
δικαιούχων φοιτητών στους οποίους θα δοθούν ειδικές ταυτότητες δωρεάν σίτισης και για τους οποίους 
το ΤΕΙ θα καταβάλει το αντίτιμο του σιτηρεσίου.    

ΠΟΛΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 

ΠΟΛΗ Α: ΣΕΡΡΕΣ 

ΠΟΛΗ Β: ΚΙΛΚΙΣ 

ΠΟΛΗ Γ: ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΠΟΛΗ ΕΤΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
Μ.Ο 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α./ΠΟΛΗ/ΕΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

ΣΕΡΡΕΣ 2019 1.567 435.626 1,80€ 0,43 2,232 972.317,23  

ΣΕΡΡΕΣ 2020 1.567 435.626 1,80€ 0,43 2,232 972.317,23 2.916.951,69€ 

ΣΕΡΡΕΣ 2021 1.567 435.626 1,80€ 0,43 2,232 972.317,23  

ΣΕΡΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ  1.306.878      

ΠΟΛΗ ΕΤΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
Μ.Ο 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α./ΠΟΛΗ/ΕΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

ΚΙΛΚΙΣ 2019 130 36.140 1,80€ 0,43 2,232 80.664,48  

ΚΙΛΚΙΣ 2020 130 36.140 1,80€ 0,43 2,232 80.664,48 241.993,44€ 

ΚΙΛΚΙΣ 2021 130 36.140 1,80€ 0,43 2,232 80.664,48  

ΚΙΛΚΙΣ ΣΥΝΟΛΟ  108.420      

ΠΟΛΗ ΕΤΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
Μ.Ο 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α./ΠΟΛΗ/ΕΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2019 240 66.720 1,80€ 0,43 2,232 148.919,04  

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2020 240 66.720 1,80€ 0,43 2,232 148.919,04 446.757,12€ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2021 240 66.720 1,80€ 0,43 2,232 148.919,04  

ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΥΝΟΛΟ  200.160      
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Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (Common Procurement Vocabulary codes-CPV) : 55520000-1 (Υπηρεσίες τροφοδοσίας). Η 
Γεωγραφική Περιοχή βάσει της κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων 
(Nomenclature of territorial units for statistics-NUTS) του δημοσίου φορέα/τόπου παράδοσης είναι: GR12-
Κεντρική Μακεδονία ή ειδικότερα GR126-Σέρρες, GR123-Κιλκίς, GR125-Κατερίνη. 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των υπηρεσιών. 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.605.702,25€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.907.824,40€ ΦΠΑ 24% : 697.877,85). Αναλυτικά ως ακολούθως για κάθε 
πόλη: 

Πόλη Α: Σέρρες 

Συνολικός προϋπολογισμός για το διάστημα από 01-01-2019 έως και 31-12-2021 δύο εκατομμύρια 
τριακόσιες πενήντα δύο χιλιάδες τριακόσια ογδόντα ευρώ και σαράντα λεπτά (2.352.380,40€) χωρίς Φ.Π.Α. 
24% και δύο εκατομμύρια εννιακόσιες δέκα έξι χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ένα ευρώ και εξήντα εννέα 
λεπτά (2.916.951,69€) με Φ.Π.Α. 24%. Συνολικός ενδεικτικός αριθμός σιτηρεσίων (καρτών σίτισης): 
1.306.878 

Πόλη Β: Κιλκίς 

Συνολικός προϋπολογισμός για το διάστημα από 01-01-2019 έως και 31-12-2021 εκατόν ενενήντα πέντε 
χιλιάδες εκατόν πενήντα έξι ευρώ (195.156,00€) χωρίς Φ.Π.Α. 24% και διακόσιες σαράντα μία χιλιάδες 
εννιακόσια ενενήντα τρία ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά (241.993,44€) με Φ.Π.Α. 24%. Συνολικός 
ενδεικτικός αριθμός σιτηρεσίων (καρτών σίτισης): 108.420 

Πόλη Γ: Κατερίνη 

Συνολικός προϋπολογισμός για το διάστημα από 01-01-2019 έως και 31-12-2021 τριακόσιες εξήντα 
χιλιάδες διακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ (360.288,00€) χωρίς Φ.Π.Α. 24% και τετρακόσιες σαράντα έξι 
χιλιάδες επτακόσια πενήντα επτά ευρώ και δώδεκα λεπτά (446.757,12€) με Φ.Π.Α. 24%. Συνολικός 
ενδεικτικός αριθμός σιτηρεσίων (καρτών σίτισης): 200.160  

Ο ενδεικτικός  προϋπολογισμός για το σύνολο των ζητουμένων υπηρεσιών, για το ως άνω χρονικό 
διάστημα, ανέρχεται στο ποσό του 1.201.900,75€ ετησίως, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι 
συνολικά 3.605.702,25€, για τα οικονομικά έτη 2019-2020-2021. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό του Ιδρύματος.  

 

Πριν την σύναψή της, η σύμβαση θα υποβληθεί στο αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
προκειμένου να διενεργηθεί επ’ αυτής έλεγχος νομιμότητας. Ο προσυμβατικός αυτός έλεγχος είναι 
υποχρεωτικός σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 12, παρ. 27 του Ν. 3310/2005, δεδομένου ότι το ύψος 
της υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ.  

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, η οποία συνεπάγεται πλήρη αποδοχή εκ 
μέρους του των όρων της παρούσας διακήρυξης.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Α  της παρούσας διακήρυξης.   

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής για το σύνολο των τριών (3) πόλεων (Α+Β+Γ).   

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική 
περίοδο 2007 -2013», 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

6. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση»,1 
8. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  
9. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

10. του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών 
11. του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρίες”, 

12. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
13. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
14. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  
15. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  
16. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 
17. της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

18. της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

19. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και 
του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

20. την αριθμ.πρωτ.37990/Β2/6-3-2018 απόφαση Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για 
έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για επόμενα οικ. έτη (2019,2020,2021) του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΚΑΕ 2631) (ΑΔΑ:Ω2474653ΠΣ-0Β8), 

                                                           
1
 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
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21. την µε αριθµ. 209650/Ζ1/30-11-2017 (ΦΕΚ ΥΟ∆∆ 642/4-12-2017) Υ.Α. µε την οποία διαπιστώθηκε η 
εκλογή του ∆ηµητρίου Χασάπη ως Πρύτανη του Ιδρύµατος και των ∆αυΐδ Κωνσταντίνου, Θεοδωρίδου 
Σωτηρίου Μυροφόρα Ευαγγελίας, Στρουθόπουλου Χαράλαµπου και Μωϋσιάδη Αναστάσιου ως 
Αντιπρυτάνεων του Ιδρύµατος, µε θητεία από 1-12-2017 έως 30-11-2021, 

22. την αριθμ. πρωτ. 4531/7.12.2017 (ΑΔΑ: 7Ι5Γ469143-ΨΜΑ) Απόφαση του Πρύτανη του ΤΕΙ ΚΜ, 
Καθηγητή Δημητρίου Χασάπη, με θέμα: “Καθορισμός τομέων ευθύνης – αρμοδιοτήτων των 
Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. ΚΜ-Σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη του ΤΕΙ ΚΜ”, η οποία δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 4431/τ.Β΄/15.12.2017), 

23. τη διόρθωση σφάλματος στην αριθμ.4531/7.12.2017 απόφαση του Πρύτανη του Τεχνολογικού 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κεντρικής Μακεδονίας, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4431/τ.Β’/15.12.2017 

24. την απόφαση 197/20/24-05-2018 θέμα 13o  «Έγκριση διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου Διεθνούς 
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή σίτισης των φοιτητών των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας, όπου αυτά εδρεύουν (Σέρρες – Κατερίνη – Κιλκίς), για διάστημα τριών (3) ετών (από 01-
01-2019 έως 31-12-2021)» (ΑΔΑ:75ΘΥ469143-ΝΛΧ) 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

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 προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποστολής της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι στις 20/07/2018 και ώρα 15:00 μ.μ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr ,  στις  26-07-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 
4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr 
του ΕΣΗΔΗΣ 

14-06-2018 14-06-2018 και ώρα 
14:00 μ.μ. 

20-07-2018 και ώρα 
15:00 μ.μ. 

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.)». 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 12-06-2018 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : 60520 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)   

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):   
www.teicm.gr   

  

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην 
Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 

12-06-2018 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο 
ΚΗΜΔΗΣ   

14-06-2018 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης στη 
ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

14-06-2018 

Ημερομηνία δημοσίευσης της Διακήρυξης στο 
ΕΣΗΔΗΣ   

14-06-2018 

 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το 
άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :   

Σε τρείς τοπικές εφημερίδες: «ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ» Ν. Σερρών, «ΠΡΩΪΝΗ» Κιλκίς και «ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ» 
Κατερίνης. 

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων  

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3548/2007, του ΠΔ 118/2007 και του Ν. 4412/16 άρθρο 379. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. H Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει αποσταλεί για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

2. Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματα της (ο αριθμός της οποίας εμπεριέχεται στο ΕΕΕΣ),   

3. Tο  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ],  

4. Oι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά, 

5. Tο σχέδιο της σύμβασης.  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο δώδεκα (12) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό 
τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο 
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με το άρθρο 81 του 4412/2016. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Επίσκεψη στους χώρους σίτισης στις Σέρρες 

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, μπορούν να επισκέπτονται το εστιατόριο του 
ΤΕΙ κάθε Πέμπτη και ώρες 10.00 έως 13.00 μετά από συνεννόηση με τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο του 
Τμήματος Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας κ. Ζέκο Γεώργιο, email: 
prom@teicm.gr,  όπου θα αναφέρονται ονομαστικώς οι ενδιαφερόμενοι που θα επισκεφθούν το 
εστιατόριο προκειμένου να τους επιτραπεί η είσοδος στους χώρους.   
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η επιλεγείσα ένωση 
ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σ' αυτήν η σύμβαση 

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης 
στην ένωση η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  Η ένωση 
προμηθευτών ή η κοινοπραξία υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 
όλους τους προμηθευτές, που αποτελούν την ένωση ή την κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπό τους 
εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραίτητα πρέπει να προσδιορίζεται η 
έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών ή της κοινοπραξίας και να 
διαθέτει κάθε μέλος της ένωσης προμηθευτών ή της κοινοπραξίας τις απαραίτητες προδιαγραφές. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που 
ανέρχεται σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού της σύμβασης προ Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 58.156,49 ευρώ 
(πενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι ευρώ και σαράντα εννέα λεπτών). Στην περίπτωση ένωσης 
οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 27-06-2019, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

 

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 
σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
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δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 

της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 

3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2.γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 
τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 
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Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι 
υπηρεσίες μαζικής εστίασης. Ως μαζική εστίαση για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
θεωρείται η συστηματική, επί καθημερινής βάσης, παροχή πλήρους σίτισης (πρωινό-γεύμα-δείπνο) και 
υπηρεσιών εστίασης σε τουλάχιστον χίλια (1000) άτομα ημερησίως, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
εννέα (9) μηνών ετησίως κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (2015-2016-2017). 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο.  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να διαθέτουν:  

 Ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών από την παροχή υπηρεσιών μαζικής εστίασης για κάθε χρήση των τριών 
(3) τελευταίων ετών (2015, 2016 και 2017) ίσο ή μεγαλύτερο του 1.000.000,00€. Ως μαζική εστίαση για 
την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης θεωρείται η συστηματική, επί καθημερινής βάσης, 
παροχή πλήρους σίτισης (πρωινό-γεύμα-δείπνο) και υπηρεσιών εστίασης σε τουλάχιστον χίλια (1000) 
άτομα ημερησίως, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) μηνών ετησίως κατά τη διάρκεια των 
τριών (3) τελευταίων ετών (2015-2016-2017). 

 Πιστοληπτική ικανότητα ίση ή ανώτερη με το 100% του προϋπολογισμού της συνολικής υπό ανάθεση 
υπηρεσίας. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν σχετική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που να 
αποδεικνύεται από την παροχή υπηρεσιών αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με τις υπηρεσίες 
που αφορά η παρούσα διακήρυξη.   

Πιο συγκεκριμένα, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού:  

α) κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών (2015-2016-2017) να έχουν εκτελέσει (ή να βρίσκεται 
σε εξέλιξη) τουλάχιστον μία (1) αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με τις υπηρεσίες που 
αφορά η παρούσα διακήρυξη ετήσια σύμβαση μαζικής εστίασης, δηλαδή σύμβαση συστηματικής, επί 
καθημερινής βάσης, παροχής πλήρους σίτισης (πρωινό-γεύμα-δείπνο) και υπηρεσιών εστίασης σε 
τουλάχιστον χίλια (1000) άτομα ημερησίως, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) μηνών 
ετησίως, σε έναν χώρο μαζικής εστίασης (λειτουργία εστιατορίου 300 καθισμάτων κατ’ ελάχιστο).  

β) να διαθέτουν το απαιτούμενο τεχνικό προσωπικό (μάγειρες, τραπεζοκόμους, καθαριστές, υπεύθυνους 
για τον έλεγχο της ποιότητας κ.λπ.).  

γ) Να επισκεφτούν το χώρο του φοιτητικού εστιατορίου του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες και να 
λάβουν πλήρη γνώση των χώρων του εστιατορίου που διατίθενται, του υπάρχοντος εξοπλισμού και 
των τοπικών συνθηκών. 
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δ) Να διαθέτουν άδεια λειτουργίας εστιατορίου ή συμφωνητικό μίσθωσης κατάλληλου χώρου για 
λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατορίου) που θα καλύπτει τη χρονική 
διάρκεια της σύμβασης που προσφέρει ο υποψήφιος ανάδοχος στην πόλη του Κιλκίς για τη σίτιση των 
φοιτητών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο Κιλκίς για όλες τις ημέρες της εβδομάδας και να 
προσκομίσουν αντίγραφο της γνωστοποίησης της άδειας λειτουργίας του εστιατορίου. 

ε) Να διαθέτουν άδεια λειτουργίας εστιατορίου ή συμφωνητικό μίσθωσης κατάλληλου χώρου για 
λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατορίου) που προσφέρει ο υποψήφιος 
ανάδοχος στην πόλη της Κατερίνης για τη σίτιση των φοιτητών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στην 
Κατερίνη για όλες τις ημέρες της εβδομάδας και να προσκομίσουν αντίγραφο της γνωστοποίησης της 
άδειας λειτουργίας του εστιατορίου. 

στ) να διαθέτουν πιστοποιητικά εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, ασφαλείας τροφίμων, 
υγείας και ασφάλειας στην εργασία, καθώς και περιβαλλοντικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα πρότυπα 
τα οποία περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο. 

 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων, περιβαλλοντικής διαχείρισης, 
καθώς και διαχείρισης της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Πιο συγκεκριμένα, οι οικονομικοί φορείς 
οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να είναι πιστοποιημένοι και να διαθέτουν τη σχετική πιστοποίηση σε 
ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα:  

α) το Πρότυπο ISO 22000:2005, Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων  

β) το Πρότυπο ISO 9001:2015, Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σχετικό με τις παρεχόμενες υπηρεσίες  

γ) το Πρότυπο OHSAS 18001:2007, Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία  

δ) το Πρότυπο ISO 14001:2015, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σχετικό με τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες  

ή ισοδύναμα τους.  

Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, 
διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ή από φορέα 
διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for 
Accreditation- EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.LA.) αυτής.   

Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, καθώς 
και κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών της παρ. 3.2 της παρούσας διακήρυξης. 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των 
δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους 
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις 
εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν 
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λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 
εκτέλεση της σύμβασης. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Γ το οποίο 
αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, καθώς και τα 
δικαιολογητικά των περ. Β.3, Β.4 και Β.5 της παραγράφου 2.2.9.2. 

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 
και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του 
Παραρτήματος 1.  

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων 
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι 
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
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ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ).  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, έκδοσης 
τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία αποστολής της σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης της 
αναθέτουσας αρχής της παρ. 3.2 της παρούσας διακήρυξης ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές 
οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 

Επισημαίνεται ότι για την περίπτωση 2.2.3.4 (β) τα εν λόγω πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί 
εντός του τελευταίου εξαμήνου πριν την ημερομηνία αποστολής της σχετικής ηλεκτρονικής πρόσκλησης 
της αναθέτουσας αρχής της παρ. 3.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 
πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, 
για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες 





 

Σελίδα 23 

στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από 
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία 
των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία 
αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από 
την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των 
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας 
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από 
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί 
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  
δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των 
μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη 
δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% 
των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί 
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι 
γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία 
αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». 

Διευκρινίζεται ότι το Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι Αποκλεισμού στο τμήμα Δ του εγγράφου του eΕΕΕΣ «Αμιγώς εθνικοί 
λόγοι αποκλεισμού» αναφέρεται στο νόμο 3310/05 περί ονομαστικοποίησης των μετοχών. Εδώ οι 
συμμετέχοντες καλούνται να δηλώσουν κατά πόσο έχουν παραβεί τις διατάξεις του ως άνω νόμου.  

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 
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α) Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2015, 2016 
και 2017) σε περίπτωση που υποχρεούται στην έκδοση Ισολογισμών (στις περιπτώσεις όπου η 
δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται σύμφωνα με την εταιρική νομοθεσία της χώρας που είναι 
εγκατεστημένος ο Υποψήφιος Ανάδοχος) ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 του συνολικού ύψους του 
ετήσιου κύκλου εργασιών για τα τρία (3) τελευταία χρόνια, σε περίπτωση που δεν υποχρεούται στην 
έκδοση Ισολογισμών, στην οποία θα δηλώνουν το γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών ανά έτος. Στην 
περίπτωση κατά την οποία ο ισολογισμός του 2017 δεν έχει δημοσιευθεί, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν ισοζύγιο μηνός Δεκεμβρίου 2017, συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 
στην οποία θα δηλώνουν το συνολικό ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών για τη χρήση 2017. 

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ο ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών από 
την παροχή υπηρεσιών μαζικής εστίασης για κάθε χρήση των τριών (3) τελευταίων ετών (2015, 2016 και 
2017). Διευκρινίζεται πως ως μαζική εστίαση για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης θεωρείται η 
συστηματική, επί καθημερινής βάσης, παροχή πλήρους σίτισης (πρωινό-γεύμα-δείπνο) και υπηρεσιών 
εστίασης σε τουλάχιστον χίλια (1000) άτομα ημερησίως, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών. 
Ως εκ τούτου, στην Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να αναφέρονται, για κάθε έτος, οι αντίστοιχες υπηρεσίες 
μαζικής εστίασης που παρασχέθηκαν από τον οικονομικό φορέα από τις οποίες προκύπτει ο ειδικός 
ετήσιος κύκλος εργασιών.  

γ) Βεβαίωση πιστοληπτικής ικανότητας ίση ή ανώτερη με το 100% του προϋπολογισμού της συνολικής 
υπό ανάθεση υπηρεσίας. 

 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του επάρκεια με 
οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) Σύμβαση/εις μαζικής εστίασης από την/τις οποία/ες να προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια των τριών (3) 
τελευταίων ετών (2015-2016-2017) ο συμμετέχων έχει εκτελέσει (ή βρίσκεται σε εξέλιξη) τουλάχιστον μία 
(1) αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με τις υπηρεσίες που αφορά η παρούσα διακήρυξη 
σύμβαση μαζικής εστίασης, δηλαδή σύμβαση συστηματικής, επί καθημερινής βάσης, παροχής πλήρους 
σίτισης (πρωινό-γεύμα-δείπνο) και υπηρεσιών εστίασης σε τουλάχιστον χίλια (1000) άτομα ημερησίως, 
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) μηνών ετησίως, σε έναν χώρο μαζικής εστίασης (λειτουργία 
εστιατορίου). Απαραίτητη είναι η επαρκής τεκμηρίωση ότι οι συμβάσεις υπηρεσιών μαζικής εστίασης που 
επικαλείται ο συμμετέχων έχουν περατωθεί ορθά ή είναι σε εξέλιξη, με την προσκόμιση βεβαιώσεων 
καλής εκτέλεσης. Συμβάσεις που δεν θα συνοδεύονται με τις αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή 
δεν θα τεκμηριώνονται επαρκώς από τα έγγραφα που προσκομίζει ο συμμετέχων, δεν θα λαμβάνονται 
υπόψη. Επιπροσθέτως, ο υποψήφιος οφείλει να προσκομίσει άδεια λειτουργίας εστιατορίου 300 
καθισμάτων όπου εκτελείται παρόμοια με την υπό προμήθεια υπηρεσία μαζικής εστίασης (πρωινό-γεύμα-
δείπνο). 

β) Πίνακα με το τεχνικό προσωπικό (μάγειρες, τραπεζοκόμοι, καθαριστές, υπεύθυνους για τον έλεγχο της 
ποιότητας κ.λπ.). Στον πίνακα αυτόν θα αναφέρεται η ειδικότητα του προσωπικού και ο χρόνος εμπειρίας 
του στην ειδικότητα αυτή. 

γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι θα εκδώσουν Άδεια λειτουργίας εστιατορίου του χώρου σίτισης (που 
παραχωρείται από το ΤΕΙ) στην πόλη των Σερρών για τη σίτιση των φοιτητών του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας στις Σέρρες για όλες τις ημέρες της εβδομάδας και ότι θα προσκομίσουν αντίγραφο της 
γνωστοποίησης της άδειας λειτουργίας του εστιατορίου.    

δ) Βεβαίωση του Προϊσταμένου του Τμήματος Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας 
του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι επισκέφθηκαν το Φοιτητικό εστιατόριο στις 
Σέρρες και έλαβαν πλήρη γνώση των χώρων του εστιατορίου που διατίθενται, του υπάρχοντος εξοπλισμού 
και των τοπικών συνθηκών. 
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Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

α) Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων κατά ISO 22000:2005  

β) Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015  

γ) Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά OSHSAS 18001:2007  

δ) Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 

ή ισοδύναμα τους.  

Τα πιστοποιητικά θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης, 
διαπιστευμένους προς τούτο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ.) ή από φορέα 
διαπίστευσης μέλος της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (European Cooperation for 
Accreditation- EA) και μάλιστα, μέλος της αντίστοιχης Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης (M.LA.) αυτής.   

Τα πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, καθώς 
και κατά την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών της παρ. 3.2 της παρούσας διακήρυξης. 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 
το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του 
διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά η οποία 
θα λάβει υπόψη την σταθερή τιμή του ημερήσιου σιτηρεσίου ανά φοιτητή (η οποία σήμερα ανέρχεται στο 
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ποσό του ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών (1,80€), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ. Φ547452/Β3/9-5-2007 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Φ.Ε.Κ. 
836/30-05-2007 τ. Β) και θα προκύψει αποκλειστικά βάσει των κάτωθι ποιοτικών κριτηρίων:   

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α’: Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης 

Κ1 Η μελέτη λειτουργίας των 
φοιτητικών εστιατορίων 
και της τήρησης των 
προδιαγραφών πρώτων 
υλών στην παραγωγή των 
γευμάτων 

100 - 120 15% 

Κ2 Προσθήκη των  
συνοδευτικών στα 
γεύματα και στα δείπνα 

100 - 120 25% 

Κ3 Παροχή ειδικού μενού για 
λόγους υγείας. 

100 - 120 5% 

Κ4 Οι πρόσθετες παροχές 
σχετικές με τη σίτιση προς 
το ΤΕΙ ή/και τους φοιτητές 

100 – 120 15% 

Κ5 Μέτρα για την Υγιεινή και  
ασφάλεια 

100 – 120 10% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΟΜΑΔΑΣ Α’  

 70% 

ΟΜΑΔΑ Β’: Τεχνικής Υποστήριξης & κάλυψης 

Κ6 Εμπειρία παροχής 
υπηρεσιών μαζικής 
εστίασης  

100 - 120 30% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΟΜΑΔΑΣ Β’  

 30% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                          

 100% 
 

 

Α΄ ΟΜΑΔΑ (συντελεστής βαρύτητας 70%)   

Κ1. Αξιολογείται η πληρότητα της μελέτης και η τήρηση των προδιαγραφών για τις πρώτες ύλες και το 
τελικό προϊόν όπως αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A της παρούσας διακήρυξης. 

Κ2. Προσθήκη των συνοδευτικών στα γεύματα και στα δείπνα 

Αξιολογείται ο αριθμός, η ποικιλία και η συμπληρωματικότητα των συνοδευτικών. Συγκεκριμένα θα 
κατονομάζονται ποια είδη από τα συνοδευτικά από τα αναφερόμενα στο συνημμένο Παράρτημα A και 
πόσα από το καθένα θα προσφέρονται επιπλέον την εβδομάδα.  

Για όλα δε τα προσφερόμενα είδη από τον κατάλογο συνοδευτικών του Παραρτήματος Α και μόνον θα 
αξιολογηθεί η ποικιλία και η συχνότητα εναλλαγής. Ο μέγιστος αριθμός συμπληρωματικών συνοδευτικών 
είναι τα 3. 

Κ3. Παροχή ειδικού μενού για λόγους υγείας. 

Αξιολογείται η ποικιλία και η σύνθεση του μενού.  

Στο ΤΕΙ υπάρχουν ορισμένες (λίγες) περιπτώσεις που φοιτητές θα πρέπει να ακολουθούν ή να 
αποφεύγουν κάποια εδέσματα.  
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Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να υποβάλλουν (στην Τεχνική Προσφορά) ειδικό μενού για τα άτομα 
αυτά.  

Κ4. Οι πρόσθετες παροχές σχετικές με τη σίτιση προς το ΤΕΙ ή/και τους φοιτητές 

Θα αξιολογηθούν οι πρόσθετες παροχές (αριθμός και είδος) προς το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και τους 
φοιτητές. Σημειώνεται ότι, ως πρόσθετη παροχή δε νοείται για την παρούσα διακήρυξη τυχόν επιπλέον 
εξοπλισμός που είναι αναγκαίος για την εύρυθμη και άρτια λειτουργία των φοιτητικών εστιατορίων, 
δεδομένου ότι αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου να εφοδιάσει το εστιατόριο με τον εξοπλισμό αυτό.  

Κ5. Μέτρα για την Υγιεινή και ασφάλεια 

Θα αξιολογηθούν τα μέτρα που θα εφαρμόζονται για την υγιεινή και ασφάλεια, τόσο του προσωπικού, 
όσο και των φοιτητών και των εγκαταστάσεων, καθώς και οι ακολουθούμενες διαδικασίες ώστε οι 
προμήθειες να καλύπτουν πάντοτε τις απαιτούμενες προδιαγραφές για τη διασφάλιση της υγιεινής των 
παρεχόμενων εδεσμάτων.  

 

Β΄ ΟΜΑΔΑ (συντελεστής βαρύτητας 30%)   

Κ6. Εμπειρία παροχής υπηρεσιών μαζικής εστίασης 

Αξιολογείται η τεχνογνωσία σε υπηρεσίες μαζικής εστίασης τουλάχιστον για 1000 άτομα ημερησίως 
(πρωινό, γεύμα, δείπνο), που έχουν παρασχεθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο όλα τα προηγούμενα έτη 
όπως προκύπτει από τον κατάλογο υπηρεσιών μαζικής εστίασης και αποδεικνύεται από τις 
προσκομιζόμενες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης.   

Κάθε συμμετέχων θα λάβει για κάθε επιπλέον έτος (πέρα των τριών ετών) δραστηριοποίησης σε 
υπηρεσίες μαζικής εστίασης για τουλάχιστον 1000 άτομα ημερησίως 2 βαθμούς και μέχρι 20 βαθμούς, 
συγκεντρώνοντας αθροιστικά 120 βαθμούς.  

Σημειώνεται πως απαραίτητη είναι η επαρκής τεκμηρίωση ότι οι συμβάσεις υπηρεσιών μαζικής εστίασης 
που επικαλείται ο προσφέρων έχουν περατωθεί ορθά ή είναι σε εξέλιξη, με την προσκόμιση βεβαιώσεων 
καλής εκτέλεσης. Υπηρεσίες που δεν θα συνοδεύονται με την προσκόμιση των αντιστοίχων βεβαιώσεων 
καλής εκτέλεσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Η επιτυχής υλοποίηση των προηγούμενων συμβατικών 
υποχρεώσεων και η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, που προκύπτουν από τις συστατικές 
επιστολές - βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης κατά την προηγούμενη συνεργασία με φορείς του ιδιωτικού και 
δημοσίου τομέα (κυρίως του δημοσίου και ιδιαιτέρως με εκπαιδευτικά ιδρύματα ΑΕΙ, ΤΕΙ, κτλ) σε 
υπηρεσίες μαζικής εστίασης και από τα λοιπά σχετικά στοιχεία όπως αυτά παρατίθενται μαζί με τον 
Πίνακα υπηρεσιών μαζικής εστίασης που ζητείται στην Τεχνική Προσφορά, αποτελούν εγγύηση για την 
αποτελεσματική και ποιοτική εκτέλεση των όρων και στόχων της σύμβασης. 

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που 
ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς 
όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   

Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή 
βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το 
άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 

Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο :  

U = σ1χΚ1 + σ2χΚ2 +……+σνχΚν 

Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις 
από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 
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Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο 
της προσφερθείσας τιμής  προς την βαθμολογία της (ήτοι αυτή στην οποία το Λ είναι ο μικρότερος 
αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

Λ = 
Προσφερθείσα τιμή 

Τελική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

Δεδομένου ότι η αξία του σιτηρεσίου είναι καθορισμένη (και ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 1,80€ πλέον 
ΦΠΑ), για λόγους σύγκρισης των προσφορών στον παραπάνω τύπο υπολογισμού του λόγου (Λ) ο 
αριθμητής (Τιμή Προσφοράς χωρίς ΦΠΑ) είναι σταθερός και ίσος με 1,80€. Συνεπώς, ο παρονομαστής, 
ήτοι η συνολική σταθμισμένη βαθμολογία του υποψήφιου είναι αυτή που θα καθορίσει την συμφερότερη 
προσφορά.  

Σε κάθε περίπτωση, αξιολογούνται και βαθμολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί τεχνικά 
αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους βασικούς όρους και τις προδιαγραφές που ορίζονται στη 
διακήρυξη.  

Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης αποτελεσμάτων, 
ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως 
επουσιώδεις.  

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α της Διακήρυξης, για  
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες.   

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η 
οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν 
την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 
4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]. 

Τονίζεται ότι απαιτείται η συνυποβολή ηλεκτρονικών αρχείων pdf Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 
Προσφοράς, ψηφιακά υπογεγραμμένων. Οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως την τεχνική και οικονομική τους προσφορά) 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 2.4.3 και 2.4.4 της παρούσας διακήρυξης. Τα ηλεκτρονικά αρχεία 
των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, της Τεχνικής Προσφοράς και της Οικονομικής Προσφοράς πρέπει να 
έχουν επισυναφθεί στο σύστημα πριν την παραγωγή των σχετικών ηλεκτρονικών αρχείων του συστήματος. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. Οι Υπεύθυνες 
Δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της 
καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να έχουν 
ημερομηνία υπογραφής ταυτόσημη με την ημερομηνία ψηφιακής υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα 
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
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δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία 
όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για 
την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα μετά την κατάθεση της προσφοράς να ζητήσει από 
τον Υποψήφιο Ανάδοχο διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο της νομίμως και εμπροθέσμως 
κατατεθειμένης προσφοράς του. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, λαμβάνονται υπόψη μόνο 
εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. 
Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον Υποψήφιο Ανάδοχο και δεν 
θεωρείται αντιπροσφορά.  

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» υποβάλλονται όλα 
τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς και τα 
τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 
79 του ν. 4412/2016 σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα Γ το οποίο αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, ως προκαταρκτική απόδειξη ότι οι 
προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 
και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης 
διακήρυξης.  

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το πρότυπο ΕΕΕΣ, 
όπως αυτό έχει οριστεί στην παρούσα διακήρυξη (Παράρτημα Γ), σε μορφή αρχείου pdf, ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη, στον (υπο)φάκελο με 
την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα Γ).  

Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 
και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του 
Παραρτήματος 1.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΕΕΣ  

Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνεται το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ) σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/16 και υποβάλλεται με την παρακάτω διαδικασία:  

(1) Η αναθέτουσα αρχή:  

(α) Δημιουργεί (συμπληρώνοντας και επιλέγοντας τα κατάλληλα πεδία) μέσα από την ιστοσελίδα 
https://ec.europa.eu/tools/espd/request/ca/overview το ΕΕΕΣ για την συγκεκριμένη διακήρυξη.  

(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του ΕΕΕΣ, επιλέγει εξαγωγή.  

(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο 
γνωστό πρόγραμμα που έχουμε στους Η/Υ). Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα 
έγγραφα της διακήρυξης.  

https://ec.europa.eu/tools/espd/request/ca/overview
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(2) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:  

(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να 
μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el. Στην 
ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ» και να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του 
συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που «κατέβασε» από το ΕΣΗΔΗΣ.   

(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν 
καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης. Αν 
είναι δυνατό, υπογράφει ψηφιακά στο κατάλληλο σημείο.   

(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η 
εκτύπωση του με χρήση κάποιου προγράμματος εκτυπωτή σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft 
Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη 
λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα 
δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ 
μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή. 

(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην 
ιστοσελίδα).   

(ε) Υποβάλλει και το αυτό αρχείο του ΕΕΕΣ σε μορφή .pdf στο φάκελο της προσφοράς του με τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής.  

Σημειώνεται ότι κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που 
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτόν.   

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα σε αυτήν την περίπτωση νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, 
όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής 
της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα 
για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.   

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται 
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.  

Πριν από την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή, εξαιρουμένων των συμβάσεων που βασίζονται 
σε συμφωνίες-πλαίσιο, όταν οι συμβάσεις αυτές συνάπτονται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 39 ή της 
περίπτωσης α΄ της παρ. 5 του άρθρου 39, απαιτεί από τον προσφέροντα, στον οποίο έχει αποφασίσει να 
αναθέσει τη σύμβαση να υποβάλει ενημερωμένα τα σχετικά δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 
και κατά περίπτωση το άρθρο 80. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να 
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα πιστοποιητικά που έχουν παραληφθεί, σύμφωνα με τα άρθρα 80 
και 82.  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να συμβουλευθούν σχετικά τις αναρτημένες οδηγίες- ανακοίνωση της 
Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  
“Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ESPD)” στον διαδικτυακό τόπο:   

http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4
703_99d5_1561ceff660f/Page119.jspx?_afrLoop=26517563880682426&_adf.ctrl-
state=gbd2yzy9_4#%2Foracle%2Fwebcenter%2Fpage%2FscopedMD%2Fsd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561
ceff660f%2FPage226.jspx%40%3Fwc.contextURL%3D%2Fspaces%2Fprod_ministry%26_adf.ctrl-
state%3Dv0twd1r51_4 

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του και ο οποίος δεν στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής, πρέπει να συμπληρώνει ένα ΕΕΕΣ.  
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Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 78 του 
Ν.4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς.  

Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή 
περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας να 
λαμβάνει το δικό του ΕΕΕΣ μαζί με χωριστό ΕΕΕΣ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία 
από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.  

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 
2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για 
τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν προηγμένη ψηφιακή 
υπογραφή. 

γ) τα αποδεικτικά μέσα - δικαιολογητικά των περ. Β.3, Β.4 και Β.5 της παραγράφου 2.2.9.2. 

Τονίζεται πως εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της προσφοράς 
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα ως άνω δικαιολογητικά τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη 
μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014.  

δ) τα νομιμοποιητικά έγγραφα της παραγράφου 2.2.9.2 περ. Β.6 και πιστοποιητικό περί της ισχύουσας 
εκπροσώπησης.   

ε) Πίνακα υπηρεσιών μαζικής εστίασης αντίστοιχου μεγέθους και πολυπλοκότητας με τις υπηρεσίες που 
αφορά η παρούσα διακήρυξη που έχουν παρασχεθεί από τον προσφέροντα, συνοδευόμενο από 
συστατικές επιστολές -  βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης και λοιπά στοιχεία (πχ συμβάσεις κλπ.), από τα 
οποία να προκύπτουν με σαφήνεια οι αποδέκτες, η διάρκεια παροχής, ο αριθμός των σιτισθέντων, τα 
μέτρα που εφαρμόζονταν για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της ποιότητας και της υγιεινής της σίτισης 
(πιστοποίηση κατά HACCP), καθώς και η επιτυχής εκπλήρωση και περάτωση όλων των συμβατικών 
υποχρεώσεων του προσφέροντα. Τα στοιχεία του πίνακα αυτού θα πρέπει να τεκμηριώνονται επαρκώς με 
την προσκόμιση σχετικών εγγράφων (π.χ. συμβάσεις, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης κ.λπ.). Υπηρεσίες που 
δεν θα συνοδεύονται με την προσκόμιση των αντιστοίχων βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης ή δεν θα 
τεκμηριώνονται επαρκώς από τα έγγραφα που προσκομίζει ο συμμετέχων δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

στ) Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος περί ανεπιφύλακτης αποδοχής των γενικών και ειδικών όρων 
της παρούσας διακήρυξης και των υποχρεώσεων αναδόχου. 

ζ) Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντος ότι η παρασκευή των γευμάτων θα γίνεται στο χώρο των 
εστιατορίων, απαγορευμένης ρητά της παρασκευής των φαγητών εκτός των παραπάνω χώρων και της εν 
συνεχεία μεταφοράς τους στα εστιατόρια.  

Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά της τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος υποβάλλονται από 
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση στην Αναθέτουσα 
Αρχή από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Όταν υπογράφονται 
από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  

Προσφορά που δεν καλύπτει συνολικά τη σίτιση των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο 
αποκλεισμού του αναδόχου από τον Διαγωνισμό. 

 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

Η Τεχνική προσφορά των ενδιαφερομένων συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
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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 προσφέρον καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρον επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία (ιδίως τεχνική προσφορά). Τυχόν ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (prospectus), θα 
πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση, τα ηλεκτρονικά 
αρχεία pdf αυτών εκλαμβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26.03.2014) και για την αποδοχή τους ή μη εξετάζονται με βάση τις 
εν λόγω διατάξεις. 

Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του Παραρτήματος 
Α της παρούσας Διακήρυξης. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα 
με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα και στην παράγραφο 2.3.1.   

Πιο συγκεκριμένα, η τεχνική προσφορά πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

1. Τις Τεχνικές προδιαγραφές της προσφερόμενης υπηρεσίας σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A, το 
πρόγραμμα σίτισης (μενού) και τις προδιαγραφές για τις πρώτες ύλες και το τελικό προϊόν, 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα.  

2. Μελέτη λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου.    
3. Μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού, των εγκαταστάσεων και του τελικού προϊόντος.  
4. Άδεια λειτουργίας του προσφερόμενου χώρου σίτισης στο Κιλκίς ή προσύμφωνο μίσθωσης ή 

εκμετάλλευσης του σχετικού χώρου ή κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει το δικαίωμα χρήσης  
του σχετικού χώρου σίτισης.  

5. Άδεια λειτουργίας του προσφερόμενου χώρου σίτισης στην Κατερίνη ή προσύμφωνο μίσθωσης ή 
εκμετάλλευσης του σχετικού χώρου ή κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει το δικαίωμα χρήσης  
του σχετικού χώρου σίτισης.  

6. Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του Υποψήφιου Αναδόχου 
της υπηρεσίας.  

Πέραν των ανωτέρω στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ θα περιλαμβάνονται επίσης τα ακόλουθα στοιχεία 
αξιολόγησης, με βάση τον πίνακα Αξιολόγησης των προσφορών και ο οποίος δίδεται στην παρ. 2.3.1 
«Κριτήρια ανάθεσης» και αφορούν:   

1) Στον εμπλουτισμό των επιλογών των συνοδευτικών στα γεύματα και στα δείπνα.  

2) Στην παροχή ειδικού μενού για λόγους υγείας. 

3) Στις πρόσθετες παροχές σχετικές με τη σίτιση προς τους φοιτητές και το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.   

  

Οι οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν και υπογράφουν ηλεκτρονικά το Φύλλο Συμμόρφωσης του 
Παραρτήματος Β’.  

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ηλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού 
αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το 





 

Σελίδα 34 

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

Δεδομένου ότι η αξία του ημερήσιου σιτηρεσίου ανά φοιτητή είναι καθορισμένη και σταθερή (σήμερα 
ανέρχεται στο ποσό του ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών (1,80€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 
βάσει Φ.Ε.Κ. 836/30-05-2007 τ. Β. και της υπ’αριθ. Φ547452/Β3/9-5-2007 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών 
και Παιδείας και Θρησκευμάτων), ενώ αναπροσαρμόζεται μόνο με Υπουργική Απόφαση, η προσφερθείσα 
τιμή που θα υποβληθεί στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος είναι σταθερή και ίση για όλους 
τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οικονομικούς φορείς. Πιο 
συγκεκριμένα, η προσφερθείσα τιμή θα είναι ίση με τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου, ήτοι 
2.907.824,40€  χωρίς ΦΠΑ. Οι οικονομικοί φορείς πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να συμπληρώσουν 
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος το ποσό αυτό, χωρίς ΦΠΑ. Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε 
ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

Ο προσφέρων θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική 
προσφορά”:   

α) την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, όπως αυτή εξάγεται από το σύστημα, ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένη, και   

β) την οικονομική του προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Δ της παρούσας 
διακήρυξης σε μορφή pdf, επίσης ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη.  

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  

Σε περίπτωση αναπροσαρμογής της αξίας της ημερήσιας επιχορήγησης/ανά φοιτητή (σιτηρέσιο) από νέα 
Υπουργική απόφαση, η αμοιβή του αναδόχου αναπροσαρμόζεται ανάλογα και αυτόματα, υπό την 
προϋπόθεση ότι υπάρχει η αναγκαία κρατική επιχορήγηση για τον σκοπό αυτό.  

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή δεν είναι σύμφωνη με τα ως άνω οριζόμενα 
στην παρούσα παράγραφο. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 
τριακοσίων (300) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
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α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 
της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων, 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα 
εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
θα γίνει στις 26-07-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 
της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο των 
τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 
αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό 
για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών και την αποδοχή και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών, με βάση τα κριτήρια 
αξιολόγησης του άρθρου 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 
επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 
κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
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δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών  που 
αποσφραγίστηκαν και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή 
τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 
μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων (ίδια βαθμολογία τεχνικών προσφορών καθώς η τιμή είναι 
σταθερή και ίση για όλους τους προσφέροντες), η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 
μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον 
της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.   

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του 
αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες. Κατά της εν 
λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4 της 
παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
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ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού της 
Επιτροπής του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα αποτελέσματα του ελέγχου 
των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση 
κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 
του ν. 4129/2013,  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Ο ανάδοχος πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης υποχρεούται να υποβάλλει την εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4.1 «Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης» της παρούσας 
διακήρυξης. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  
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3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση 
της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ. 
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Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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

Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 
ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:  

α) εφόσον η διαδικασία επέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 
προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του βιβλίου Ι του ν. 4412/2016 και τα έγγραφα της σύμβασης ή  

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.  

Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς 
αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις 
ακόλουθες περιπτώσεις:  

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν 
ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον 
φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,  

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,   

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  

ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του ν. 4412/2016,  

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας 
του περιβάλλοντος.  

Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή 
να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 
εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται 
με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών.  

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να 
αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε 
φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των 
άρθρων 29 ή 32 του ν. 4412/2016, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση  καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και 
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν Απόφασης του Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου. 

4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε δεδουλευμένου μήνα, με χρηματικό 
ένταλμα, μετά την βεβαίωση της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας σχετικά με τον αριθμό των 
δικαιούμενων δωρεάν σίτισης, καθώς και μετά την βεβαίωση της Επιτροπής Παραλαβής για την καλή 
εκτέλεση των όρων της σύμβασης, το οποίο εκδίδεται στο όνομά του, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών 
(τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε 
περίπτωση μη αυτοπροσώπου εμφανίσεως του δικαιούχου, κ.λ.π.).   

Το ποσό που θα καταβάλλεται στον ανάδοχο θα προκύπτει από το γινόμενο των ημερών λειτουργίας επί 
το νόμιμο σιτηρέσιο, επί τον αριθμό των δικαιούμενων δωρεάν σίτισης φοιτητών που αναφέρει η 
βεβαίωση της Φοιτητικής Μέριμνας για τον εν λόγω μήνα. Ως ημέρες λειτουργίας του φοιτητικού 
εστιατορίου σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. Φ5/68535/Β3/2012 ΚΥΑ νοούνται όλες οι ημέρες της 
εβδομάδας από 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους έως την περάτωση των εξετάσεων του 
εαρινού εξαμήνου που διακόπτονται μόνο κατά τις ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα και 
τους θερινούς μήνες.  

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την κατάθεση των 
απαραίτητων δικαιολογητικών που είναι:  

α. τιμολόγιο του αναδόχου,  

β. βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας,  

γ. Πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής ότι οι υπηρεσίες εκτελέσθηκαν κανονικά και σύμφωνα με 
τους όρους της σύμβασης για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

Ειδικά για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο ως σιτιζόμενοι θα θεωρούνται οι σιτιζόμενοι έως την 
ημέρα περάτωσης των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ίδιου ημερολογιακού έτους, εξαιρουμένων 
των φοιτητών που δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις δωρεάν σίτισης.   

Ο αριθμός των δικαιούμενων δωρεάν σίτισης φοιτητών θα εξαρτάται από την ετήσια επιχορήγηση και τις 
ημέρες σίτισης, οι οποίες προκύπτουν από τον ορισμό του ακαδημαϊκού έτους με σχετική απόφαση της 
Συγκλήτου (Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο).  

Η αμοιβή του αναδόχου για τη σίτιση του κάθε σιτιζομένου φοιτητή προσδιορίζεται από τις εκάστοτε 
ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις. Η ΚΥΑ Φ5/547452/Β3/30.5.2007, ΦΕΚ 836/30.5.2007, Τεύχος Β’ που 
ισχύει ορίζει την τιμή του σιτηρεσίου των προπτυχιακών φοιτητών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε 
1,80€ χωρίς τον ΦΠΑ.  

Τα τιμολόγια θα εκδοθούν στα στοιχεία του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΦΜ: 090213745, ΔΟΥ Σερρών).   

Οι Κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής: 

 Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), χωρίς 
να συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α., επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, επί της αξίας, 
εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται 
σε κάθε  πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης 
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (άρθρο 36 παρ. 6 ν. 4412/2016,  ΦΕΚ Α΄ 147). 

 Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της αξίας πληρωμής προ  φόρων & κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, για συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) (άρθρο 4, παρ 3, έβδομο εδάφιο ν.4013/2011 ΦΕΚ Α΄204, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 375 παρ. 7 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α΄147) 

 Η ως άνω κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που 
υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/5-12-2014, ΦΕΚ Β΄ 
3335/2014).  
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 Κράτηση ύψους 0,06%, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Α.Ε.Π.Π., επί της συνολικής 
αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής 
σύμβασης. Σε περίπτωση συμπληρωματικής σύμβασης, η κράτηση επιβάλλεται επί του συνολικού 
ποσού του συμβατικού τιμήματος της συμπληρωματικής σύμβασης ή του ποσού που αναγράφεται 
στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (άρθρο 350 παρ. 3 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α΄ 147 και υπ. αριθμ. 
1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄969/22-3-2017).   

 Η ως άνω κράτηση υπέρ της Α.Ε.Π.Π., υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που 
υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου (άρθρο 6 της υπ. αριθμ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ 
Β΄969/22-3-2017).    

 Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37α παρ. 1 περ. στ΄ του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ Α΄214), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 παρ. 1 του  Ν.2198/94, (ΦΕΚ Α΄43), θα παρακρατηθεί φόρος 
εισοδήματος στο καθαρό ποσό συναλλαγής του εκάστοτε τιμολογίου (το ποσοστό του φόρου ορίζεται 
σε 4% για τιμολόγια πώλησης αγαθών και 8% για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών).  

 Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας σύμβασης 
με τον ανάδοχο. Γενικά η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο 
Ν.4412/2016. 

 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον, μπορεί να του 
επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε 
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
 
5.2.2. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να διακόψει για οποιαδήποτε αιτία τη λειτουργία των εστιατορίων. Σε 
περίπτωση διακοπής λειτουργίας των εστιατορίων, το ΤΕΙ δύναται να του επιβάλλει πρόστιμο μέχρι 1000 
ΕΥΡΩ την ημέρα. Το ΤΕΙ εισπράττει το πρόστιμο από την εγγύηση καλής εκτέλεσης, την οποία ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να πληρώσει σε δύο ημέρες, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς καμία άλλη 
διατύπωση. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των εστιατορίων από τον Ανάδοχο για δεύτερη φορά, 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ΤΕΙ, το οποίο αναθέτει τη λειτουργία του εστιατορίου προσωρινά 
σε άλλο εντολοδόχο. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας 1000 ΕΥΡΩ την 
ημέρα και μέχρις ανάδειξης άλλου Αναδόχου για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των ενενήντα (90) 
ημερών. Επίσης, εκπίπτεται υπέρ του ΤΕΙ η κατατεθείσα εγγύηση καλής εκτέλεσης, λόγω ποινικής ρήτρας 
προσθέτως συνομολογούμενης. Επιτρέπεται η ολιγοήμερη διακοπή της λειτουργίας του εστιατορίου, για 
εξαιρετικούς λόγους, μετά από απόφαση του ΤΕΙ μη δικαιούμενου του εστιάτορα καμιάς αποζημίωσης 
από το ΤΕΙ. 
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5.2.3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις θα επιβάλλονται 
χρηματικές και διοικητικές ποινές. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβαίνει σε ανάλογη με τις 
υποδείξεις της υπηρεσίας συμμόρφωση θα επιβάλλονται χρηματικές ποινές από 100€ έως 3000€. Οι 
παραπάνω χρηματικές ποινές επιβάλλονται με απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ.  

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων του 
άρθρου 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα 
(30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 
αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην 
περίπτωση δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Διάρκεια σύμβασης  

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από 01/01/2019 και λήγει την 31/12/2021.Η έναρξη της σύμβασης δεν 
μπορεί να είναι νωρίτερα από την 01-01-2019. Σε περίπτωση υπογραφής της σχετικής σύμβασης μετά από 
την 01-01-2019, η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία 
υπογραφής της μέχρι και 31-12-2021. 

6.2  Παραλαβή και παρακολούθηση της σύμβασης  

6.2.1. Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από τριμελή Επιτροπή Παραλαβής που συγκροτείται, 
σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. Η επιτροπή παραλαβής 
εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας, στους 
απαραίτητους ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη 
σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, παραλαμβάνει τα τιμολόγια του Αναδόχου, συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα, και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως 
άνω όρων. Κατά τη διαδικασία παραλαβής που διενεργείται ο ως άνω έλεγχος μπορεί δε να καλείται να 
παραστεί και ο Ανάδοχος.  

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους 
της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που 
διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις 
επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.   

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης και να 
συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων 
ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.2.2. Παρακολούθηση της σύμβασης 
Την εποπτεία της λειτουργίας του εστιατορίου τον έχει η Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία απαρτίζεται 
από ένα μέλος ΔΕΠ ως Πρόεδρο, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών οποίος ορίζεται ετησίως από το Σύλλογο 
των φοιτητών, ένα Διοικητικό υπάλληλο, έναν υπάλληλο της Κτηνιατρικής και έναν υπάλληλο της 
Αγορανομικής υπηρεσίας. Η Επιτροπή Παρακολούθησης είναι διακριτή από την Επιτροπή Παραλαβής, 
αναφέρεται απευθείας στη Σύγκλητο και λειτουργεί ακόμη κι αν οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες δεν έχουν 
ορίσει εκπροσώπους ενώ έχουν ενημερωθεί εγγράφως πριν από τριάντα ημέρες τουλάχιστον.  

6.3 Αναπροσαρμογή τιμής  

Σε περίπτωση αναπροσαρμογής της αξίας της ημερήσιας επιχορήγησης/ανά φοιτητή (σιτηρέσιο) από 
νέα Υπουργική απόφαση, η αμοιβή του αναδόχου αναπροσαρμόζεται ανάλογα και αυτόματα,  υπό 
την προϋπόθεση ότι υπάρχει η αναγκαία κρατική επιχορήγηση για τον σκοπό αυτό.  

Ο Αντιπρύτανης 
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

του Τ.Ε.Ι.  Κεντρικής Μακεδονίας 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ 
Καθηγητής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ’ αριθμ. πρωτ.:2705/12-06-2018 διακήρυξης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

Ενότητα Α1: Ειδικοί Όροι - Υποχρεώσεις Αναδόχου - Όροι Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιατορίων  

  

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους να παρέχει δωρεάν σίτιση 
επιχορηγούμενη από το κράτος, στους δικαιούμενους δωρεάν σίτισης φοιτητές σύμφωνα με την 
κοινή υπουργική απόφαση Οικονομικών - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
Αριθμ.Φ5/68535/Β3 (ΦΕΚ 1965/18-6-2012) και εν γένει από τις κείμενες διατάξεις σε περίπτωση 
νομοθετικής μεταβολής. Ο αριθμός φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν σίτιση για τους οποίους το 
Τ.Ε.Ι. θα καταβάλλει το αντίτιμο του σιτηρεσίου εφόσον έχουν παραλάβει όλοι την ειδική ταυτότητα 
σίτισης ανέρχεται σε 1.937 ενδεικτικά ημερησίως, αριθμός ο οποίος καλύπτεται από τον 
προϋπολογισμό του έργου.  

2. Η ημερήσια αποζημίωση του Αναδόχου υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των δικαιούμενων δωρεάν 
σίτιση φοιτητών επί την αξία του ημερήσιου σιτηρεσίου που σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 1,80 
ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και αναπροσαρμόζεται με Υπουργική Απόφαση. Ο 
αριθμός φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν σίτιση για τους οποίους το Τ.Ε.Ι θα καταβάλλει το 
αντίτιμο του σιτηρεσίου εφόσον έχουν παραλάβει όλοι την ειδική ταυτότητα σίτισης ανέρχεται σε 
1.937 ενδεικτικά ημερησίως, αριθμός ο οποίος καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου. 
Εφόσον υπάρξει πρόσθετη κρατική χρηματοδότηση θα αυξάνεται αντίστοιχα και ο αριθμός των 
δικαιούχων φοιτητών για τους οποίους το Τ.Ε.Ι. θα καταβάλλει το αντίτιμο του σιτηρεσίου εφόσον 
έχουν παραλάβει όλοι την ειδική ταυτότητα σίτισης. Σε περίπτωση αύξησης από κρατικής πλευράς 
της αξίας του σιτηρεσίου, τούτο συνεπάγεται ανάλογη αναπροσαρμογή (ποσοτική, ποιοτική) των 
παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών του Αναδόχου κατόπιν σχετικής συμφωνίας.   

3. Επίσης υποχρεούται στη σίτιση και άλλων φοιτητών μη δικαιούμενων δωρεάν σίτισης 
(προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς) καθώς και του διδακτικού, διοικητικού κλπ. προσωπικού του Τ.Ε.Ι., 
οι οποίοι θα καταβάλουν 3,23 ευρώ σιτηρέσιο πλέον ΦΠΑ/ημέρα, ποσό το οποίο θα καταβάλλεται 
από τους ίδιους.  

4. Οι σιτιζόμενοι θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά στο χώρο του εστιατορίου. Οι μη δικαιούμενοι 
δωρεάν σίτισης φοιτητές καθώς και το διδακτικό, διοικητικό κλπ. προσωπικό του Τ.Ε.Ι. που θα 
σιτίζονται στο εστιατόριο, εκτιμάται ότι αριθμητικά δεν θα υπερβαίνουν το 10% του συνόλου των 
δικαιούχων φοιτητών.  

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί το εστιατόριο και τις εγκαταστάσεις, που του έχουν 
παραχωρηθεί δωρεάν από το Τ.Ε.Ι. (κεντρικό εστιατόριο), αποκλειστικά για τη σίτιση φοιτητών, του 
προσωπικού του Τ.Ε.Ι. και άλλων προσώπων που έχουν την έγκριση του Τ.Ε.Ι. στην πόλη των Σερρών. 

6. Το συσσίτιο θα παρέχεται όλες οι ημέρες της εβδομάδας από 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού 
έτους έως την περάτωση των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου που διακόπτονται μόνο κατά τις 
ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων, Πάσχα και τους θερινούς μήνες και σε κάθε περίπτωση όπως 
αυτές αναφέρονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Τ.Ε.Ι. Σε περίπτωση παράτασης του διδακτικού 
έτους παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα η σίτιση των φοιτητών.  

7. Τα γεύματα θα παρασκευάζονται και θα παρέχονται στους σιτιζόμενους δύο (2) φορές την ημέρα, 
στις ώρες λειτουργίας του Εστιατορίου που θα είναι: 12:00-16:00 (μεσημεριανό) και 18:00-21:00 
(βραδινό). Το πρωινό θα προσφέρεται για όλες τις ημέρες κατά τις ώρες 07:30 - 09:30. Το ανωτέρω 
ωράριο δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν συμφωνίας του αρμοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ι. και του 
αναδόχου.    
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8. Με ποινή έκπτωσης του Αναδόχου, η παρασκευή των γευμάτων γίνεται υποχρεωτικά στο χώρο των 
εστιατορίων απαγορευμένης ρητά της παρασκευής φαγητών εκτός των παραπάνω χώρων και της εν 
συνεχεία μεταφοράς τους στα εστιατόρια. Η ποσότητα των μερίδων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με 
τις αγορανομικές διατάξεις. Η παροχή στους σιτιζόμενους φοιτητές της δυνατότητας επιλογής 
περισσότερων εναλλακτικών μενού ημερησίως ανά γεύμα θα θεωρηθεί απαραίτητο στοιχείο της 
προσφοράς.  

9. Τα φαγητά πρέπει να είναι πάντοτε ζεστά και το σερβίρισμα τους να είναι άψογο. Τα μαγειρεμένα 
φαγητά που δεν καταναλώθηκαν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν την επόμενη φορά (βράδυ) ως 
συμπλήρωμα.  

10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απόλυτη καθαριότητα σε όλους τους χώρους των φοιτητικών 
εστιατορίων. Ο ανάδοχος είναι μόνος και απολύτως υπεύθυνος για τον καθαρισμό και την τήρηση της 
καθαριότητας των χώρων των εστιατορίων.  

11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει, έναντι του Τ.Ε.Ι., έναν (1) Υπεύθυνο επίβλεψης και συντονισμού 
για το σύνολο του Έργου της παρούσας.  

12. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί ειδικευμένο προσωπικό για το οποίο θα είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος όσον αφορά όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εργασιακή 
αυτή σχέση. Επίσης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί ικανό αριθμό ειδικευμένου 
προσωπικού για την παρασκευή και προσφορά του απαιτούμενου αριθμού μερίδων. Σε κάθε  
περίπτωση ο υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει τον ελάχιστο αριθμό ατόμων που θα απασχολήσει.  

13. Το προσωπικό του Αναδόχου είναι υποχρεωμένο να διαθέτει πιστοποιητικό υγείας και επίσης κατά 
τις ώρες εργασίας να φορούν ανάλογη ενδυμασία και να είναι ευπρεπείς και ευγενικοί στις σχέσεις 
τους με τους φοιτητές και το προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
απομακρύνει αμέσως κάθε υπάλληλο του, του οποίου την απόλυση τυχόν θα ζητούσαν τα αρμόδια 
όργανα του Τ.Ε.Ι. για ακαταλληλότητα ή για διαγωγή ασυμβίβαστη για χώρο ανώτατης εκπαίδευσης. 
Για τυχόν απαιτήσεις του εν λόγω υπαλλήλου αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. Επίσης 
υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Φοιτητικού Εστιατορίου.   

14. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τεχνικούς και υπαλλήλους με προηγούμενη εμπειρία και 
γνώση σε παρόμοια αντικείμενα με αυτό της παρούσης.  

15. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας έναντι του 
προσωπικού του, δηλ. καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 
να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, 
ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π., χωρίς καμιά απολύτως 
ευθύνη του Τ.Ε.Ι. 

16. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές 
διατάξεις της νομοθεσίας για το προσωπικό και τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιήσει.  

17. Η παράδοση του χώρου του κεντρικού εστιατορίου στις Σέρρες και όλου του σχετικού εξοπλισμού 
στον Ανάδοχο θα γίνει από Επιτροπή που θα ορίσει το Τ.Ε.Ι. με την υπογραφή πρωτοκόλλου 
παράδοσης και παραλαβής. 

18. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα μηχανήματα, τον τεχνικό εξοπλισμό, το εστιατόριο και τα 
έπιπλα των εστιατορίων με δικά του έξοδα, ενώ μετά τη λήξη της σύμβασης υποχρεούται να 
αποζημιώσει το Τ.Ε.Ι για κάθε καταστροφή ή απώλεια των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του 
Τ.Ε.Ι.  

19. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την απρόσκοπτη και ορθή λειτουργία του εξοπλισμού 
που θα διαθέσει για τη λειτουργία του εστιατορίου.   

20. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει τα απαραίτητα πολύ καλής ποιότητας σκεύη (δίσκους, 
πιάτα, μαχαιροπήρουνα, ποτήρια, μπουκάλες, αλατιέρες, πιπεριέρες, μαγειρικά σκεύη, εργαλεία, 
κ.λ.π.) σε αριθμό που να επαρκεί για την εύρυθμη και άρτια λειτουργία των εστιατορίων και την 
άνετη εξυπηρέτηση των σιτιζομένων ατόμων του Τ.Ε.Ι. Επίσης, υποχρεούται στην αντικατάσταση των 
σκευών που παρουσιάζουν φθορές συνήθους χρήσης.  

21. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί με ακρίβεια όλες τις σχετικές με τη λειτουργία των εστιατορίων 
υγειονομικές, αγορανομικές, αστυνομικές και άλλες διατάξεις καθώς και τις οδηγίες ή εντολές των 
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αρμοδίων οργάνων του Τ.Ε.Ι και να είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι κάθε αρχής και έναντι των 
καταναλωτών.  

22. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφάλειας και προστασίας των προσώπων που θα 
χρησιμοποιηθούν από αυτόν, του προσωπικού του Τ.Ε.Ι και τρίτων κατά την εκτέλεση της Σύμβασης 
και ευθύνεται πλήρως για τις βλάβες στην υγεία των παραπάνω προσώπων που τυχόν θα 
προκληθούν, κατά την εκτέλεση του έργου, είτε λόγω πταίσματος των προστιθέντων του Αναδόχου.  

23. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει στο φοιτητικό εστιατόριο του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 
στις Σέρρες τα παρακάτω Συστήματα Διαχείρισης, καθώς και να πιστοποιείται για αυτά και να 
διατηρεί τη σχετική πιστοποίηση σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης: α) Σύστημα Διαχείρισης 
Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 22000 β) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 
σύμφωνα το Πρότυπο ISO 9001 γ) Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα 
με το Πρότυπο OHSAS 18001 δ) Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα το Πρότυπο ISO 
14001, ή ισοδύναμα αυτών  

24. Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και θέρμανσης βαρύνουν τον Ανάδοχο. Οι λογαριασμοί 
των τηλεφωνικών συνδέσεων που εξυπηρετούν το γραφείο του αναδόχου εντός του εστιατορίου 
βαρύνουν τον ανάδοχο. Η δαπάνη αποκατάστασης βλαβών καθώς και συντήρησης του εστιατορίου 
και του εξοπλισμού βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

25. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) ετησίως, το οποίο 
θα καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις στο τέλος κάθε τετραμήνου, ως αποζημίωση χρήσης του 
πλήρους εξοπλισμού που του παρέχεται από το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για τη λειτουργία του 
φοιτητικού εστιατορίου στην πόλη των Σερρών (εντός του campus του Ιδρύματος), στον αριθμ. 5256-
004205-190 λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς και διαχειρίζεται το Τ.Ε.Ι. κεντρικής 
Μακεδονίας. 

26. Απαγορεύεται αυστηρά η εξαργύρωση της κάρτας σίτισης (παροχή χρημάτων αντί γεύματος).  

27. Χρήση της κάρτας σίτισης γίνεται αποκλειστικά και μόνον από τον φοιτητή για τον οποίο εκδόθηκε. 

28. Απαγορεύεται από τον Ανάδοχο η χρήση των εγκαταστάσεων του εστιατορίου στις Σέρρες για την 
παρασκευή γευμάτων εξαρχής ή την αναθέρμανση αυτών για άλλες χρήσεις πλην του φοιτητικού 
εστιατορίου. 

29. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να διακόψει για οποιαδήποτε αιτία τη λειτουργία του εστιατορίου. Σε 
περίπτωση διακοπής λειτουργίας του εστιατορίου, το Τ.Ε.Ι δύναται να του επιβάλλει πρόστιμο μέχρι 
1000 ΕΥΡΩ την ημέρα. Το Τ.Ε.Ι. εισπράττει το πρόστιμο από την εγγύηση καλής εκτέλεσης, την οποία 
ο Ανάδοχος υποχρεούται να πληρώσει σε δύο ημέρες, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς 
καμία άλλη διατύπωση. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του εστιατορίου από τον Ανάδοχο 
για δεύτερη φορά, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Τ.Ε.Ι., το οποίο αναθέτει τη λειτουργία του 
εστιατορίου προσωρινά σε άλλο εντολοδόχο. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή 
ποινικής ρήτρας 1000 ΕΥΡΩ την ημέρα και μέχρις ανάδειξης άλλου Αναδόχου για χρονικό διάστημα 
όχι μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών. Επίσης, εκπίπτεται υπέρ του Τ.Ε.Ι.  η κατατεθείσα 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, λόγω ποινικής ρήτρας προσθέτως συνομολογούμενης. Επιτρέπεται η 
ολιγοήμερη διακοπή της λειτουργίας του εστιατορίου, για εξαιρετικούς λόγους, μετά από απόφαση 
του Τ.Ε.Ι  μη δικαιούμενου του εστιάτορα καμιάς αποζημίωσης από το Τ.Ε.Ι. 

30. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις θα επιβάλλονται 
χρηματικές και διοικητικές ποινές. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβαίνει σε ανάλογη με τις 
υποδείξεις της υπηρεσίας συμμόρφωση θα επιβάλλονται χρηματικές ποινές από 100€ έως 3000€. Οι 
παραπάνω χρηματικές ποινές επιβάλλονται με απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι  ή του κατά το 
νόμο αρμοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ι.    

31. Ο Ανάδοχος, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής απόφασης λήξης/περάτωσης της 
σύμβασης υποχρεούται να αφαιρέσει τις εγκαταστάσεις και συσκευές που του ανήκουν, να 
εκκενώσει τους χώρους του εστιατορίου και να αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες τυχόν ζημιές 
που προκάλεσε στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Η παράδοση θα γίνει σε Επιτροπή που 
θα ορίσει το Τ.Ε.Ι με την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής. Μετά την παρέλευση 
του χρόνου αυτού το Τ.Ε.Ι δικαιούται να αφαιρέσει όλες τις εγκαταστάσεις του Αναδόχου και να 
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αποκαταστήσει το χώρο στην κατάσταση που ήταν πριν από την ανάθεση, η δε σχετική δαπάνη θα 
βαρύνει τον Ανάδοχο.  

32. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προσλάβει συνέταιρο και ούτε να υποκατασταθεί από τρίτους ως προς 
τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση χωρίς την έγκριση του Τ.Ε.Ι.  

33. Το Τ.Ε.Ι. δικαιούται τη διανομή ερωτηματολογίου προς αξιολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών 
σε χρήστες του εστιατορίου.  

34. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Τ.Ε.Ι οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του 
ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης.  

35. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία του Τ.Ε.Ι ή και κάθε τρίτο, με τον 
τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία του Τ.Ε.Ι.   

36. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει προηγουμένως τη σύμφωνη γνώμη του Τ.Ε.Ι., προκειμένου 
να προβεί σε ανακοινώσεις ή δημοσιεύσεις σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού.  

37. Δεν επιτρέπεται στον Ανάδοχο να προβαίνει στην οργάνωση φοιτητικών δεξιώσεων και εκδηλώσεων 
εντός του χώρου του εστιατορίου χωρίς την γραπτή συναίνεση του Τ.Ε.Ι.  

38. Η εποπτεία της λειτουργίας του εστιατορίου και ειδικότερα ο έλεγχος της γνησιότητας και ποιότητας 
των χρησιμοποιουμένων υλικών, της ποσότητας και του βάρους των χορηγουμένων μερίδων 
φαγητού, καθώς και ο έλεγχος της καθαριότητας των χώρων του εστιατορίου και της συντήρησης των 
εγκαταστάσεων, επίπλων και σκευών αυτού, διενεργείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
είναι ανεξάρτητος του ελέγχου που διενεργείται αυτεπαγγέλτως από την αγορανομική υπηρεσία και 
άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τους ανωτέρω ελέγχους και να 
διευκολύνει τα όργανα που ασκούν αυτούς.   

39. Το Τ.Ε.Ι έχει δικαίωμα παρέμβασης, καθοδήγησης και προβαδίσματος έναντι του Αναδόχου για 
οποιοδήποτε θέμα δεν καλύπτει τη παρούσα διακήρυξη, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να 
συμμορφώνεται άμεσα με τις αντίστοιχες εντολές και υποδείξεις του Τ.Ε.Ι. 

 

Ενότητα Α2. Προδιαγραφές Πρώτων Υλών και Εδεσματολογίου  

 

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 μυϊκό κρέας. 
3. Τα ψάρια θα είναι νωπά ή άμεσης κατάψυξης. 
4. Τα λαχανικά θα είναι νωπά. Η χρησιμοποίηση κατεψυγμένων λαχανικών επιτρέπεται στην περίπτωση 

που δεν υπάρχουν νωπά στην αγορά. 
5. Τα όσπρια θα είναι Α΄ διαλογής. 
6. Το κοτόπουλο θα είναι νωπό ή κατεψυγμένο (μπούτι ή στήθος). 
7. Απαγορεύεται να προσφέρονται προμαγειρευμένα ή άλλα έτοιμα φαγητά (πατάτες τηγανητές, 

κροκέτες, κονσέρβες, έτοιμες σαλάτες). 
8. Στις σαλάτες και στην παρασκευή των φαγητών θα χρησιμοποιείται μόνο ελαιόλαδο οξύτητας 0-1%. 

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

9. Το ψωμί κατά κανόνα θα είναι λευκό τύπου 70%. Θα διατίθεται όμως και ψωμί ολικού αλεύρου  για 
όσους το προτιμούν. 

10. Το γιαούρτι θα είναι πρόβειο ή αγελαδινό πλήρες ή και με μειωμένα λιπαρά. 
11. Η ποσότητα των μερίδων θα είναι η μέγιστη προβλεπόμενη από τις αγορανομικές διατάξεις. Το 

γαρνίρισμα, σε κάθε περίπτωση, θα έχει το βάρος αντίστοιχης μερίδας. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  

Σύνθεση Πρωϊνού:  

 Ρόφημα: Γάλα αγελάδας (φρέσκο) ζεστό ή κρύο, Τσάι με γάλα ή λεμόνι, Σοκολάτα κατ΄ επιλογή  
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 Βούτυρο αγελάδας   

 Μαρμελάδα ή Μέλι  

 Ζάχαρη  

 Φέτες ψωμιού  

 Χυμός φρούτων σε ποτήρι  

 Αυγά βραστά ή ομελέτα  

 Κασέρι, τυρί ή γιαούρτι  (δύο είδη κατ’ ελάχιστον)  

Όλα τα ανωτέρω – τουλάχιστον - θα προσφέρονται υποχρεωτικά κάθε ημέρα στο πρωινό γεύμα. 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 

α) Κατηγορία  

1. Σαλάτες (μαρούλι, λάχανο, κουνουπίδι, μπρόκολο, παντζάρι, αντίδια, πολυσαλάτες, αγγούρι, ντομάτα, 
ρώσικη, τζατζίκι)  

β) Κατηγορία  

2. Φρούτα  

3. Κομπόστες  

4. Γλυκά  

5. Κρέμες  

6. Ζελέ  

7. Μους  

8. Γιαούρτι  

9. Τυριά  

10. Γάλα φρέσκο παστεριωμένο 

  





1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ 
1

η
 Εβδομάδα 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 

Μ Ε Σ Η Μ Ε Ρ Ι Α Ν Ο  

1. Κρεατόσουπα 
2. Σούπα οσπρίων 

(φακές) 

1. Σούπα  Οσπρίων     
(φασόλια)  

2. Ψαρόσουπα 
Μπουγιαμπαίζ  (Ζωμός 
ψαριού με ψάρι 
καθαρισμένο) 

1. Σούπα κρέμα 
σπαράγγια  

2. Σπανακοτυρόπιτα 

1. Σούπα οσπρίων 
(φακές)  

2. Κουνουπίδι  
ογκρατέν 

1. Σπανακόρυζο  
2. Σπαγγέτι με 

βούτυρο, τριμμένο 
κεφαλοτύρι 

1. Σούπα  Οσπρίων     
(ρεβίθια)  

2. Σούπα κρέμα 
μανιτάρια  

  
 

1. Σουφλέ με 
κοτόπουλο  

2. Σούπα ανοιξιάτικη 
(Ζωμός με αρακά, 
καρότα, φασόλια) 

1. Μοσχαράκι μπραιζέ 
(με σάλτσα τομάτας) 
με Πουρέ  πατάτας 

2. Σουτζουκάκια στο 
φούρνο με Πουρέ 
πατάτας  

3. Σπαγγέτι αλά 
μπολονέζ ή ναπολιτέν 
(επιλογή)  

4. Αρνάκι μπλανκετ 

1. Γάβρος τηγανιτός με 
πατατοσαλάτα  

2. Γαλέος Ποσέ  (Γαλέος 
Ποσέ με σάλτσα 
λαδολέμονο και πατάτες 
βραστές 

3. Καλαμαράκια κοκκινιστά  
4. Σπαγγέτι ναπολιτέν 

1. Μπακαλιάρος στο 
φούρνο με πουρέ 
πατάτας  

2. Φασόλια στο φούρνο  
3. Πιπεριές γεμιστές 

(λαδερές)  
4. Μακαρόνια ογκραντέν 

1. Μπριζόλα χοιρινή 
στη σχάρα με 
πατάτες   

2. Κοτόπουλο στο 
φούρνο με πατάτες   

3. Μπιφτέκι στη 
σχάρα με πουρέ   

4. Σπανακόρυζο 

 
 

1. Κανελόνια αλά 
τοσκάνα 

2. Κολοκυθάκια 
γεμιστά με ρύζι 
κιμά και σάλτσα  

3. Σπαγγέτι φούρνου 
με τυριά  

4. Φασόλια γίγαντες 
στο φούρνο 

1. Σνίτσελ χοιρινό 
Πατάτες πουρέ   

2. Αρνάκι εξοχικό   
3. Μοσχάρι κοκκινιστό 

με ρύζι    
4. Σπαγγέτι με κιμά ή 

σάλτσα (επιλογή)  
 

1. Μοσχαράκι Γκουλας  
(πιπεριές, τομάτα, 
σέλινο, καρότα)  
κριθαράκι βουτύρου 

2. Σνίτσελ χοιρινό  
Πουρέ Πατάτας   

3. Χοιρινή μπριζόλα με 
πατάτες φούρνου  

4. Φασολάκια 

Σαλάτα εποχής βραστή με 
σάλτσα Λάδι – Λεμόνι 

Σαλάτα εποχής ωμή με λάδι - 
ξύδι 

1. Σκορδαλιά  
2. Τυρί φέτα 

Σαλάτα εποχής ωμή με 
λάδι - ξύδι 

Τυρί φέτα Σαλάτα εποχής βραστή 
με σάλτσα Λάδι – Λεμόνι 

Σαλάτα εποχής ωμή Με 
λάδι – ξύδι 

φρούτο Γλυκό κρέμα βανίλια, κανέλα Φρούτο Γλυκό ραβανί φρούτο Κρέμα  καραμελέ Γλυκό ταψιού 

Β Ρ Α Δ Ι Ν Ο   

1. Σούπα Βελουτέ 
ντομάτας 

2. Πένες ριγκατόνε με 
κρέμα γάλακτος 

1. Σούπα Βελουτέ μανιτάρια  
2. Σούπα μινεστρόνε 

1. Σούπα κρέμα σέλινο 
2. Κοφτό μακαρονάκι με 

κόκκινη σάλτσα  

1. Κρεμμυδόσουπα με 
τυρί τριμμένο  

2. Τυρόπιτα  
  

 

1. Κρεατόσουπα 
(Ζωμός κρέατος με 
ρύζι)  

2. Γιουβαρλάκια   
 

1. Σούπα Μινεστρόνε 
(ζωμός κρέατος με 
λαχανικά και 
ζυμαρικά)  

2. Ρύζι Φινανσιέρ 
(αρακά και αλλαντικά 
σωτέ) 

1. Σούπα Παρμαντιέ 
(Ζωμός με Πατάτες)    

2. Σούπα βελουτέ 
μανιτάρια 

1. Παστίτσιο  
2. Καλτσόνε με πιπεριά, 

μανιτάρια, ντομάτα, 
αλλαντικά 

3. Γεμιστά Λαδερά 

1. Μουσακάς  
2. Αρακάς  
3. Ρολό γαλοπούλας στο 

φούρνο με λαχανικά 
σωτέ  

1. Μπριάμ  
2. Πένες ριγκατόνε με 

βούτυρο και τυρί 
τριμμένο 

3. Φασολάκια με 
πατάτες  

1. Καλαμαράκια 
κοκκινιστά με 
πατάτες  

2. Παστίτσιο  
3. Λαχανόρυζο  

 

1. Σπετζοφάι με 
λουκάνικα  

2. Μακαρόνια με κιμά 
ή σάλτσα (επιλογή)  

3. Λαζάνια με 
βούτυρο και τυρί 
τριμμένο  

1. Κοτόπουλο στο 
φούρνο με πατάτες  

2. Σουτζουκάκια 
κοκκινιστά με ρύζι  

3. Μπάμιες    

1. Μελιτζάνες 
παπουτσάκια  

2. Ριγκατόνι με 
μανιτάρια  

3. Ομελέτα με 
λουκάνικα 
Φραγκφούρτης 

Σαλάτα εποχής ωμή Με 
λάδι – ξύδι 

Σαλάτα εποχής βραστή με 
σάλτσα Λάδι – Λεμόνι 

Πατατοσαλάτα με 
μαγιονέζα και  κρεμμύδι 
σέλινο κ.α. ψιλοκομμένα 

Σαλάτα εποχής ωμή 
Με λάδι – ξύδι  

 

Σαλάτα βραστή Μελιτζανοσαλάτα Σαλάτα εποχής βραστή 
με σάλτσα Λάδι – Λεμόνι 

Φρούιτ Ζελέ Γλυκό ταψιού φρούτο Κρέμα  καραμελέ φρούτο Φρούτο Γλυκό ταψιού 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Σε όλα τα μεσημβρινά και βραδινά γεύματα θα προσφέρεται και η ανάλογη ποσότητα ψωμιού





2
η
 Εβδομάδα 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 

Μ Ε Σ Η Μ Ε Ρ Ι Α Ν Ο  

1. Σούπα οσπρίων 
(φακές) 

2. Σούπα Μινεστρόνε 
(ζωμός κρέατος με  
λαχανικά,  ζυμαρικά) 

1. Ζυμαρικά με θαλασσινά  
2. Τυρόπιτα   

 

1. Σούπα  Οσπρίων        
(ρεβίθια)  

2. Ριζότο 

1. Σούπα  Οσπρίων        
(φασόλια)  

2. Μακαρονάκι 
κοφτό με σάλτσα  
ντομάτα, σκληρό 
τυρί 

1. Σούπα  Οσπρίων        
(ρεβίθια)  

2. Τυρόπιτα 

1. Σούπα  Οσπρίων     
(φακές)  

2. Κουνουπίδι  
ογκρατέν   

 

1. Σούπα του Σεφ  
2. Κρεατόσουπα 

(Ζωμός κρέατος με 
πάστα) 

1. Μοσχαράκι γιουβέτσι 
με ζυμαρικά  

2. Μπιφτέκια στη σχάρα 
Πουρέ πατάτας   

3. Χοιρινό ρολό με 
πατάτες φούρνου    

4. Σπαγγέτι με κιμά ή 
σάλτσα (επιλογή)  

1. Ψάρι φιλέτο λαχανικά 
στον ατμό   

2. Μπακαλιάρος στο 
φούρνο με πουρέ  

3. Καλαμαράκια κοκκινιστά 
με ρύζι  

4. Φασολάκια 

1. Μελιτζάνες ιμαμ 
μπαλτντί  

2. Μακαρόνια 
ογκραντέν  

3. Μπριάμ (μελιτζάνες 
πιπεριές κολοκύθια)  

4. Αρακάς λαδερός με 
πατάτες 

1. Μπριζόλα χοιρινή 
στη σχάρα  
Πατάτες πουρέ  

2. Κοτόπουλο με 
πατάτες φούρνου  

3. Μπάμιες  
4. Σουτζουκάκια 

σμυρναίικα με ρύζι 

1. Φασολάκια με 
πατάτες  

2. Κανελόνια α λα 
κρεμ  

3. Φασόλια 
κοκκινιστά 
φούρνου  

4. Παστίτσιο  
  
 

1. Χοιρινό ρολό στο 
φούρνο, με ριζότο  

2. Κοτόπουλο στο 
φούρνο.  Λαχανικά 
σωτέ  

3. Γίγαντες φούρνου  
4. Μπιφτέκια σχάρας 

με πατάτες 

1. Μοσχαράκι ραγού 
Πατάτες πουρέ  

2. Αρνάκι στο φούρνο 
λεμονάτο.  
Πατάτες φούρνου  

3. Φακές 
4. Σουτζουκάκι 

κοκκινιστό με ρύζι 

Σαλάτα εποχής βραστή με 
σάλτσα Λάδι – Λεμόνι 

Σαλάτα εποχής ωμή με λάδι - 
ξύδι 

1. Σαλάτα εποχής ωμή  
2. Τυρί φέτα 

Σαλάτα εποχής βραστή 
με σάλτσα Λάδι – 

Λεμόνι 

1. Σαλάτα εποχής 
ωμή  

2. Τυρί Φέτα 

Τυρί φέτα Σαλάτα εποχής ωμή Με 
λάδι – ξύδι 

φρούτο Μους σοκολάτα Φρούτο Γλυκό ραβανί φρούτο Γλυκό κρέμα βανίλια, 
κανέλα 

Γλυκό ταψιού 

Β Ρ Α Δ Ι Ν Ο   

1. Κρεατόσουπα (ζωμός 
κρέατος με ρύζι)  

2. Σπανακοτυρόπιτα 

1. Σούπα κρέμα μανιτάρια  
2. Σούπα του σεφ 

1. Αρακάς λαδερός  
2. Σούπα βελουτέ 

μανιτάρια 

1. Αρακάς λαδερός  
2. Σούπα βελουτέ 

μανιτάρια 

1. Χορτόσουπα  
2. Σπανακόπιτα 

1. Κοτόσουπα βελουτέ   
2. Τυρόπιτα 

1. Σούπα κρέμα 
σπαράγγια 

2. Κοφτό μακαρονάκι 
κοκκινιστο 

1. Κανελόνια αλά 
Τοσκάνα 

2. Παστίτσιο  
3. Μπριάμ 

1. Λαχανοντολμάδες  
2. Πένες βουτύρου με Τυρί 

σκληρό τριμμένο 
3. Γεμιστά με κιμά και ρύζι 

1. Αρνάκι στο φούρνο 
με πατάτες  

2. Κανελόνια με 
σπανάκι  

3. Κεφτεδάκια 
κοκκινιστά με ρύζι 

1. Αρνάκι στο 
φούρνο με 
πατάτες  

2. Κανελόνια με 
σπανάκι  

3. Κεφτεδάκια 
κοκκινιστά με ρύζι 

1. Γιουβαρλάκια με 
σάλτσα   

2. Σπανακόρυζο  
3. Μακαρόνια 

ογκρατέν 

1. Ομελέτα με τυρί και 
ζαμπόν  

2. Σπαγγέτι ναπολιτέν 
3. Παστίτσιο  

 

1. Σπαγγέτι με κιμά ή 
σάλτσα (επιλογή)  

2. Καλαμαράκια 
κοκκινιστά με ρύζι   

3. Μπούτι κοτόπουλο 
κοκκινιστό με ρύζι 

Σαλάτα εποχής βραστή με 
σάλτσα Λάδι – Λεμόνι 

Σαλάτα εποχής ωμή  
με λάδι – ξύδι 

Σαλάτα εποχής ωμή  
με λάδι – ξύδι 

Σαλάτα εποχής ωμή 
Με λάδι – ξύδι 

Σαλάτα βραστή  Σαλάτα εποχής ωμή  
με λάδι – ξύδι 

Μελιτζανοσαλάτα 

Γλυκό Ταψιού Φρούτο φρούτο φρούτο Γλυκό Ραβανί φρούτο Κρέμα  καραμελέ 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Σε όλα τα μεσημβρινά και βραδινά γεύματα θα προσφέρεται και η ανάλογη ποσότητα ψωμιού 

 
 
 

 
 
 





 

Σελίδα 54 

3
η
 Εβδομάδα 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 

Μ Ε Σ Η Μ Ε Ρ Ι Α Ν Ο  

1. Σούπα  Οσπρίων 
(φασόλια)  

2. Σούπα κρέμα σέλινο 

1. Πατάτες φούρνου  
2. Ζυμαρικά με θαλασσινά 

1. Πίκλες  
2. Σούπα Μινεστρόνε 

1. Σούπα οσπρίων 
(φακές)  

2. Κοτόσουπα κρέμα 

1. Σούπα βελουτέ 
μανιτάρια  

2. Πατάτες φούρνου 
με τυρί και ζαμπόν 

1. Σούπα  Οσπρίων        
(ρεβίθια)  

2. Σούπα ανοιξιάτικη 
(Ζωμός με αρακά, 
καρότα, φασόλια) 

1. Κροκέτες με τυρί  
2. Κρεατόσουπα 

(Ζωμός κρέατος με 
ρύζι) 

1. Μπιφτέκι σχάρας με 
πένες  

2. Ρολό γαλοπούλας με 
πατάτες φούρνου  

3. Μπριζόλα χοιρινή με 
πατάτες  

4. Μπριάμ  
 

1. Βακαλάος στο φούρνο 
με λαχανικά στον ατμό  

2. Γαλέος τηγανιτός με 
πατάτες   

3. Καλαμαράκια 
κοκκινιστά με ρύζι  

4. Σπαγγέτι Ναπολιτέν 

1. Φασόλια γίγαντες  
2. Πιπεριές γεμιστές 

(λαδερές)  
3. Κανελόνια α λα 

Φλορεντίν  
(κανελόνια με 
σπανάκι)  

4. Μελιτζάνες ιμαμ 
μπαϊλτντί  

  
 

1. Σνίτσελ χοιρινό 
τηγανιτό με 
πατάτες πουρέ  

2. Μοσχαράκι 
κοκκινιστό με ρύζι  

3. Αρνάκι κεμπάπ με 
μανέστρα   

4. Φασολάκια 

1. Μπακαλιάρος 
φούρνου Πατάτες 
βραστές  

2. Γιουβαρλάκια με 
σάλτσα   

3. Σπανακόρυζο   
4. Κολοκυθάκια 

γεμιστά 

1. Χοιρινό μπούτι στο 
φούρνο, Ριζότο  

2. Μπιφτέκι στη σχάρα 
Πουρέ πατάτας   

3. Μοσχάρι  με πιλάφι   
4. Αρακάς με πατάτες 

1. Μοσχαράκι βραστό 
με πατάτες  

2. Κοτόπουλο στο 
φούρνο με  
Πατάτες φούρνου  

3. Σουτζουκάκια 
κοκκινιστά με ρύζι   

4. Φασολάκια με 
πατάτες 

Σαλάτα εποχής βραστή με 
σάλτσα Λάδι – Λεμόνι 

Σαλάτα εποχής ωμή με λάδι - 
ξύδι 

1. Σαλάτα εποχής ωμή  
2. Τυρί φέτα 

Σαλάτα εποχής ωμή με 
λάδι - ξύδι 

Σκορδαλιά 
Τυρί φέτα 

Σαλάτα εποχής βραστή 
με σάλτσα Λάδι – Λεμόνι 

Σαλάτα εποχής ωμή Με 
λάδι – ξύδι 

φρούτο Μους σοκολάτα Φρούτο Γλυκό ραβανί φρούτο Κρέμα  καραμελέ Γλυκό ταψιού 

Β Ρ Α Δ Ι Ν Ο   

1. Κρεατόσουπα  
2. Τυρόπιτα 

1. Ψαρόσουπα 
Μπουγιαμπαίζ (Ζωμός 
ψαριού  με τεμάχια  
ψαριού)  

2. Σπανακοτυρόπιτα 

1. Σούπα κρέμα τομάτα  
2. Πατάτες  φούρνου 

με ρίγανη   

 

1. Σούπα κρέμα 
μανιτάρια  

2. Σπανακοτυρόπιτα 

1. Σούπα 
Μνινεστρόνε  

2. Λαζάνια βουτύρου 
με τυρί τριμμένο   

 

1. Κοτόσουπα βελουτέ 
2. Χορτόσουπα 

  
   

1. Σούπα κρέμα 
σπαράγγια  

2. Πένες Βουτύρου με 
τυρί τριμμένο 

1. Λαχανόρυζο  
2. Μακαρόνια  ογκρατέν  
3. Μουσακάς 

1. Μακαρόνια 
καρμπονάρα  

2. Πένες βουτύρου με τυρί 
σκληρό τριμμένο  

3. Πιπεριές γεμιστές 

1. Μουσακάς   
2. Πένες σωτέ   
3. Σουτζουκάκια 

κοκκινιστά με ρύζι 

1. Ριγκατόνι  σωτέ  
2. Κανελόνια α λα 

Τοσκάνα  
3. Παστίτσιο  

  

 

1. Καλαμαράκια 
κοκινιστά με ρύζι   

2. Μανιτάρια σοτέ με 
ριζότο Φινανσιέρ  

3. Μακαρόνια 
καρμπονάρα 

1. Μακαρόνια  
ογκρατέν  

2. Κολοκυθάκια Γεμιστά 
με κιμά και ρύζι με 
σάλτσα   

3. Αυγά  ομελέτα με 
ζαμπόν 

1. Κολοκυθοπατάτες  
2. Μελιτζάνες 

παπουτσάκια  
3. Μακαρόνια με κιμά  

  
 

Σαλάτα εποχής βραστή με 
σάλτσα Λάδι – Λεμόνι 

Πατατοσαλάτα με μαγιονέζα, 
κρεμμύδι σέλινο κ.α. 

ψιλοκομμένα 

Σαλάτα εποχής ωμή Με 
λάδι – ξύδι 

Σαλάτα εποχής ωμή 
Με λάδι – ξύδι  

 

Σαλάτα βραστή Σαλάτα εποχής ωμή με 
λάδι – ξύδι 

Μελιτζανοσαλάτα 

Γλυκό Ταψιού Γλυκό ταψιού Γλυκό κρέμα βανίλια, 
κανέλα 

Φρούτο Γλυκό Ραβανί Γλυκό ταψιού Φρούτο 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Σε όλα τα μεσημβρινά και βραδινά γεύματα θα προσφέρεται και η ανάλογη ποσότητα ψωμιού 





 

Σελίδα 55 

4η
 Εβδομάδα 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 

Μ Ε Σ Η Μ Ε Ρ Ι Α Ν Ο  

1. Αρακάς λαδερός  
2. Σούπα βελουτέ 

μανιτάρια  

 

1. Σούπα  Οσπρίων     
(φασόλια)  

2. Σούπα Μινεστρόνε 
(ζωμός κρέατος με 
λαχανικά, ζυμαρικά) 

1. Πατάτες φούρνου 
λεμονάτες  

2. Μακαρονάκι κοφτό, 
σάλτσα τομάτα και 
τυρί τριμμένο 

1. Σούπα οσπρίων 
(ρεβύθια)  

2. Κρεατόσουπα 
(Ζωμός κρέατος με 
πάστα) 

1. Σούπα  Οσπρίων      
(φακές)  

2. Σπανακόπιτα 

1. Ριζότο  
2. Σούπα μινεστρόνε 

1. Μακαρόνια 
βουτύρου με τυρί 
τριμμένο   

2. Σούπα κρέμα 
σπαράγγια 

1. Αρνάκι εξοχικό   
2. Μπιτόκ  στη σχάρα 

Πουρέ πατάτας   
3. Μπούτι κοτόπουλο με 

πατάτες φούρνου  
4. Μπάμιες  

 

1. Λαχανοντολμάδες  
2. Πιπεριές γεμιστές    
3. Γίγαντες πλακί  
4. Χοιρινό λεμονάτο με 

ρύζι  
  
 

1. Φασολάκια  
2. Σαρδέλα ψητή με 

πατάτες  
3. Γάβρος με πατάτες  
4. Γαλέος  με πατάτες 

στο φούρνου 

1. Μοσχαράκι ραγού 
με πατάτες πουρέ  

2. Κοτόπουλο 
κατσαρόλας 
κοκκινιστό με 
πατάτες   

3. Σουτζουκάκια 
κοκκινιστά με ρύζι  

4. Μπριάμ 

1. Σουπιές με σπανάκι  
2. Κολοκυθάκια 

γεμιστά  
3. Πιπεριές γεμιστές  
4. Φασόλια φούρνου 

1. Κοτόπουλο μπούτι με 
ρύζι  

2. Σνίτσελ χοιρινό με 
πατάτες πουρέ  

3. Μοσχαράκι βραστό 
σούπα  

4. Αρακάς με πατάτες 

1. Μπριζόλες χοιρινές 
στη σχάρα και ρύζι  

2. Σουτζουκάκια στο 
φούρνο με ρύζι  

3. Χοιρινό λεμονάτο 
με πατάτες  

4. Μπάμιες 

Σαλάτα εποχής βραστή με 
σάλτσα Λάδι – Λεμόνι 

Σαλάτα εποχής ωμή με λάδι - 
ξύδι 

1. Σαλάτα εποχής ωμή  
2. Τυρί φέτα 

Σαλάτα εποχής βραστή 
με σάλτσα Λάδι – 

Λεμόνι 

1. Τυρί φέτα  
2. Σαλάτα εποχής 

βραστή 

Τυρί φέτα Σαλάτα εποχής ωμή με 
λάδι – ξύδι 

φρούτο Μους σοκολάτα Φρούτο Γλυκό ραβανί φρούτο Γλυκό κρέμα βανίλια, 
κανέλα 

Γλυκό ταψιού 

Β Ρ Α Δ Ι Ν Ο   

1. Κρεμμυδόσουπα με 
τυρί τριμμένο 

2. Πατάτες ογκρατέν 

1. Χορτόσουπα   
2. Πένες ριγκατόνε με 

βούτυρο και τριμμένο 
τυρί 

1. Σούπα βελουτέ 
μανιτάρια  

2. Αρακάς λαδερός 

1. Σούπα 
Μινεστρόνε 
(ζωμός κρέατος 
με λαχανικά και 
ζυμαρικά)  

2. Χορτόσουπα 

1. Κρεμμυδόσουπα με 
τυρί τριμμένο  

2. Τυρόπιτα 

1. Σούπα κρέμα 
παρμαντιέ  
(πατάτα)  

2. Κρεατόσουπα 

1. Κοτόσουπα με 
ζυμαρικά  

2. Μανιτάρια σωτέ 
με ριζότο 
Φινανσιέρ 

1. Ρολό  κιμάς  
2. Σουφλέ τυρί   
3. Σπαγγέτι ναπολιτέν 

1. Μουσακάς  
2. Γιουβαρλάκια με σάλτσα  
3. Πένες σωτέ με μανιτάρια 

1. Ομελέτα με πατάτες 
και μπέικον  

2. Λαχανόρυζο  
3. Σπετζοφάι 

1. Μακαρόνια 
ογκρατέν 

2. Σπανακόρυζο  
3. Σουφλέ με τυριά 

1. Μελιτζάνες 
παπουτσάκι   

2. Λαζάνια με βούτυρο 
και τυρί τριμμένο  

3. Ομελέτα με  
λουκάνικα 
Φραγκφούρτης  

 

1. Μανιτάρια σωτέ με 
ρύζι   

2. Κανελόνια α λα 
Τοσκάνα (με κιμά)  

3. Σπαγγέτι 
καρμπονάρα 

1. Μακαρόνια 
Καρμπονάρα  

2. Σουφλέ με τυριά 
και  μπέικον    

3. Σπαγγέτι 
ναπολιτεν 

Σαλάτα εποχής ωμή Με 
λάδι – ξύδι 

Σαλάτα εποχής βραστή με 
σάλτσα Λάδι – Λεμόνι 

Πατατοσαλάτα με 
μαγιονέζα και  κρεμμύδι 
σέλινο κ.α. ψιλοκομμένα 

Σαλάτα εποχής ωμή με 
λάδι – ξύδι  

 

Σαλάτα βραστή Σαλάτα εποχής ωμή Με 
λάδι – ξύδι 

Μελιτζανοσαλάτα 

Γλυκό ταψιού Φρούτο Γλυκό κρέμα βανίλια, 
κανέλα 

Φρούτο Γλυκό ραβανί Φρούτο Κρέμα καραμελέ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Σε όλα τα μεσημβρινά και βραδινά γεύματα θα προσφέρεται και η ανάλογη ποσότητα ψωμιού 





2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αρχή κάθε εβδομάδας να αναρτά σε εμφανές σημείο του χώρου 
εστίασης το μενού της εβδομάδας καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. 

3. Για την παρασκευή των φαγητών ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί υλικά αρίστης ποιότητας.  

4. Τα γεύματα θα παρασκευάζονται και θα παρέχονται στους σιτιζόμενους δύο (2) φορές την ημέρα, στις 
ώρες λειτουργίας του Εστιατορίου που θα είναι 12:00-16:00 (μεσημεριανό) και 18:00-21:00 (βραδινό). 
Το πρωινό θα προσφέρεται για όλες τις ημέρες κατά τις ώρες 07:30-09:30. Το ανωτέρω ωράριο 
δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν συμφωνίας του αρμοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ι. και του αναδόχου.    

5. Το συσσίτιο θα παρέχεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας και θα διακόπτεται κατά τις εορτές των 
Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς και κατά τις θερινές διακοπές, σε κάθε περίπτωση όπως αυτές 
αναφέρονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Τ.Ε.Ι.. Σε περίπτωση παράτασης του διδακτικού έτους 
παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα η σίτιση των φοιτητών. Ως ημέρες λειτουργίας του 
φοιτητικού εστιατορίου σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. Φ5/68535/Β3/2012 ΚΥΑ νοούνται όλες 
οι ημέρες της εβδομάδας από 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους έως την περάτωση των 
εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου που διακόπτονται μόνο κατά τις ημέρες των διακοπών 
Χριστουγέννων και Πάσχα.  

 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον ΚΑΕ 2631 του Τακτικού Προϋπολογισμού του  Τ.Ε.Ι. 
Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικών ετών 2019, 2020 και 2021, σύμφωνα με την με την υπ’ αριθμ. 
πρωτ.: 37990/Β2/06-03-2018 απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ:Ω2474653ΠΣ-0Β8). Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο 
ποσό των 3.605.702,25€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 
2.907.824,40€ και Φ.Π.Α. 24%: 697.877,85€). Ο ενδεικτικός  προϋπολογισμός για το σύνολο των 
ζητουμένων υπηρεσιών, για το ως άνω χρονικό διάστημα, ανέρχεται στο ποσό του 1.201.900,75€ 
ετησίως, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι συνολικά 3.605.702,25€, για τα οικονομικά έτη 
2019-2020-2021. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Η ημερήσια 
αποζημίωση του αναδόχου υπολογίζεται με βάση τον αριθμό τον δικαιούμενων δωρεάν σίτισης 
φοιτητών επί την αξία του ημερήσιου σιτηρεσίου ανά φοιτητή, που σήμερα ανέρχεται στο ποσό του 
ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών (1,80€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και αναπροσαρμόζεται 
με Υπουργική Απόφαση (υπ’αριθ. Φ547452/Β3/9-5-2007 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Φ.Ε.Κ. 836/30-05-2007 τ. Β.). Ο αριθμός φοιτητών που δικαιούνται 
δωρεάν σίτισης για τους οποίους το Τ.Ε.Ι. θα καταβάλλει το αντίτιμο του σιτηρεσίου εφόσον έχουν 
παραλάβει την ειδική ταυτότητα σίτισης ανέρχεται σε χίλιους εννιακόσιους τριάντα επτά (1.937) 
ενδεικτικά ημερησίως, αριθμός ο οποίος καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου. Εφόσον 
υπάρξει πρόσθετη κρατική χρηματοδότηση θα αυξάνεται αντίστοιχα και ο αριθμός των δικαιούχων 
φοιτητών (Κ.Υ.Α. Φ.5/68535/Β3/18-6-2012) για τους οποίους το Τ.Ε.Ι. θα καταβάλλει το αντίτιμο του 
σιτηρεσίου εφόσον έχουν παραλάβει την ειδική ταυτότητα σίτισης. Σε περίπτωση αύξησης από 
κρατικής πλευράς της αξίας του σιτηρεσίου, τούτο συνεπάγεται ανάλογη αναπροσαρμογή (ποσοτική, 
ποιοτική) των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών του αναδόχου κατόπιν σχετικής συμφωνίας. Αν 
η χρηματοδότηση του Ιδρύματος από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 63 
του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄195) δεν επαρκεί για την κάλυψη της δαπάνης σίτισης του συνόλου των 
φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν σίτισης, τότε η Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας του Ιδρύματος 
χορηγεί την ειδική ταυτότητα του άρθρου 6 της υπ. αριθμ. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 ΚΥΑ, κατά 
προτεραιότητα σε όσους εμπίπτουν στις κατηγορίες της παρ. 9 του άρθρου 1 της εν λόγω ΚΥΑ.   

  

Οι Κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής: 

 Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), χωρίς 
να συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α., επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, επί της αξίας, 
εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται 
σε κάθε  πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης  
Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (άρθρο 36 παρ. 6 ν. 4412/2016,  ΦΕΚ Α΄ 147).   
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 Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της  αξίας πληρωμής προ φόρων & κρατήσεων της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, για συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου των δύο 
χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) (άρθρο 4, παρ 3, έβδομο εδάφιο ν.4013/2011 ΦΕΚ Α΄204, 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 375 παρ. 7 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α΄147).  Η ως άνω κράτηση υπέρ 
της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που υπολογίζεται με ποσοστό 20% 
επί του χαρτοσήμου. (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/5-12-2014, ΦΕΚ Β΄ 3335/2014).   

 Κράτηση ύψους 0,06%, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Α.Ε.Π.Π., επί της 
συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, τροποποιητικής ή 
συμπληρωματικής σύμβασης. Σε περίπτωση συμπληρωματικής σύμβασης, η κράτηση 
επιβάλλεται επί του συνολικού ποσού του συμβατικού τιμήματος της συμπληρωματικής 
σύμβασης ή του ποσού που αναγράφεται στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (άρθρο 350 παρ. 
3 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α΄ 147 και υπ. αριθμ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄969/22-3-2017).   

 Η ως άνω κράτηση υπέρ της Α.Ε.Π.Π., υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που 
υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου (άρθρο 6 της υπ. αριθμ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ, 
ΦΕΚ Β΄969/22-3-2017).  

 Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37α παρ. 1 περ. στ΄ του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ 
Α΄214), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 παρ. 1 του  Ν.2198/94, (ΦΕΚ Α΄43), θα 
παρακρατηθεί φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό συναλλαγής του εκάστοτε τιμολογίου (το 
ποσοστό του φόρου ορίζεται σε 4% για τιμολόγια πώλησης αγαθών και 8% για τιμολόγια παροχής 
υπηρεσιών). 

 Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας 
σύμβασης με τον ανάδοχο. Γενικά η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στο Ν.4412/2016.  

 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι συμπληρώνουν το «ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» στον υποφάκελο Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής/Τεχνικής Προσφοράς ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. 
 

Α/Α ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 

1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους να 
παρέχει δωρεάν σίτιση 
επιχορηγούμενη από το κράτος, στους 
δικαιούμενους δωρεάν σίτισης 
φοιτητές σύμφωνα με την κοινή 
υπουργική απόφαση Οικονομικών - 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων Αριθμ.Φ5/68535/Β3 
(ΦΕΚ 1965/18-6-2012) και εν γένει από 
τις κείμενες διατάξεις σε περίπτωση 
νομοθετικής μεταβολής. Ο αριθμός 
φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν 
σίτιση για τους οποίους το Τ.Ε.Ι. θα 
καταβάλλει το αντίτιμο του σιτηρεσίου 
εφόσον έχουν παραλάβει όλοι την 
ειδική ταυτότητα σίτισης ανέρχεται σε 
1.937 ενδεικτικά ημερησίως, αριθμός ο 
οποίος καλύπτεται από τον 
προϋπολογισμό του έργου.  

ΝΑΙ 
 
 
 
 
 

  

2 Η ημερήσια αποζημίωση του Αναδόχου 
υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των 
δικαιούμενων δωρεάν σίτιση φοιτητών 
επί την αξία του ημερήσιου σιτηρεσίου 
που σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 
1,80 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α.) και αναπροσαρμόζεται με 
Υπουργική Απόφαση. Ο αριθμός 
φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν 
σίτιση για τους οποίους το Τ.Ε.Ι θα 
καταβάλλει το αντίτιμο του σιτηρεσίου 
εφόσον έχουν παραλάβει όλοι την 
ειδική ταυτότητα σίτισης ανέρχεται σε 
1.937 ενδεικτικά ημερησίως, αριθμός ο 
οποίος καλύπτεται από τον 
προϋπολογισμό του έργου. Εφόσον 
υπάρξει πρόσθετη κρατική 
χρηματοδότηση θα αυξάνεται 
αντίστοιχα και ο αριθμός των 
δικαιούχων φοιτητών για τους οποίους 
το Τ.Ε.Ι. θα καταβάλλει το αντίτιμο του 
σιτηρεσίου εφόσον έχουν παραλάβει 
όλοι την ειδική ταυτότητα σίτισης. Σε 
περίπτωση αύξησης από κρατικής 
πλευράς της αξίας του σιτηρεσίου, 
τούτο συνεπάγεται ανάλογη 
αναπροσαρμογή (ποσοτική, ποιοτική) 

ΝΑΙ   
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των παρεχόμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών του Αναδόχου κατόπιν 
σχετικής συμφωνίας.   

3 Επίσης υποχρεούται στη σίτιση και 
άλλων φοιτητών μη δικαιούμενων 
δωρεάν σίτισης (προπτυχιακούς, 
μεταπτυχιακούς) καθώς και του 
διδακτικού, διοικητικού κλπ. 
προσωπικού του Τ.Ε.Ι., οι οποίοι θα 
καταβάλουν 3,23 ευρώ σιτηρέσιο 
πλέον ΦΠΑ/ημέρα, ποσό το οποίο θα 
καταβάλλεται από τους ίδιους.  

ΝΑΙ   

4 Οι σιτιζόμενοι θα εξυπηρετούνται 
αποκλειστικά στο χώρο του 
εστιατορίου. Οι μη δικαιούμενοι 
δωρεάν σίτισης φοιτητές καθώς και το 
διδακτικό, διοικητικό κλπ. προσωπικό 
του Τ.Ε.Ι. που θα σιτίζονται στο 
εστιατόριο, εκτιμάται ότι αριθμητικά 
δεν θα υπερβαίνουν το 10% του 
συνόλου των δικαιούχων φοιτητών.  

ΝΑΙ   

5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να 
χρησιμοποιεί το εστιατόριο και τις 
εγκαταστάσεις, που του έχουν 
παραχωρηθεί δωρεάν από το Τ.Ε.Ι. 
(κεντρικό εστιατόριο), αποκλειστικά 
για τη σίτιση φοιτητών, του 
προσωπικού του Τ.Ε.Ι. και άλλων 
προσώπων που έχουν την έγκριση του 
Τ.Ε.Ι. στην πόλη των Σερρών. 

ΝΑΙ   

6 Το συσσίτιο θα παρέχεται όλες οι 
ημέρες της εβδομάδας από 1η 
Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού 
έτους έως την περάτωση των 
εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου που 
διακόπτονται μόνο κατά τις ημέρες των 
διακοπών Χριστουγέννων, Πάσχα και 
τους θερινούς μήνες και σε κάθε 
περίπτωση όπως αυτές αναφέρονται 
στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Τ.Ε.Ι. 
Σε περίπτωση παράτασης του 
διδακτικού έτους παρατείνεται για 
ανάλογο χρονικό διάστημα η σίτιση 
των φοιτητών.  

ΝΑΙ   

7 Τα γεύματα θα παρασκευάζονται και 
θα παρέχονται στους σιτιζόμενους δύο 
(2) φορές την ημέρα, στις ώρες 
λειτουργίας του Εστιατορίου που θα 
είναι: 12:00-16:00 (μεσημεριανό) και 
18:00-21:00 (βραδινό). Το πρωινό θα 
προσφέρεται για όλες τις ημέρες κατά 
τις ώρες 07:30 - 09:30. Το ανωτέρω 

ΝΑΙ   
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ωράριο δύναται να τροποποιηθεί 
κατόπιν συμφωνίας του αρμοδίου 
οργάνου του Τ.Ε.Ι. και του αναδόχου.    

8 Με ποινή έκπτωσης του Αναδόχου, η 
παρασκευή των γευμάτων γίνεται 
υποχρεωτικά στο χώρο των 
εστιατορίων απαγορευμένης ρητά της 
παρασκευής φαγητών εκτός των 
παραπάνω χώρων και της εν συνεχεία 
μεταφοράς τους στα εστιατόρια. Η 
ποσότητα των μερίδων θα πρέπει να 
είναι σύμφωνη με τις αγορανομικές 
διατάξεις. Η παροχή στους 
σιτιζόμενους φοιτητές της δυνατότητας 
επιλογής περισσότερων εναλλακτικών 
μενού ημερησίως ανά γεύμα θα 
θεωρηθεί απαραίτητο στοιχείο της 
προσφοράς.  

ΝΑΙ   

9 Τα φαγητά πρέπει να είναι πάντοτε 
ζεστά και το σερβίρισμα τους να είναι 
άψογο. Τα μαγειρεμένα φαγητά που 
δεν καταναλώθηκαν, μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν την επόμενη φορά 
(βράδυ) ως συμπλήρωμα.  

ΝΑΙ   

10 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί 
απόλυτη καθαριότητα σε όλους τους 
χώρους των φοιτητικών εστιατορίων. Ο 
ανάδοχος είναι μόνος και απολύτως 
υπεύθυνος για τον καθαρισμό και την 
τήρηση της καθαριότητας των χώρων 
των εστιατορίων.  

ΝΑΙ   

11 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει, 
έναντι του Τ.Ε.Ι., έναν (1) Υπεύθυνο 
επίβλεψης και συντονισμού για το 
σύνολο του Έργου της παρούσας.  

ΝΑΙ   

12 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
χρησιμοποιεί ειδικευμένο προσωπικό 
για το οποίο θα είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος όσον αφορά όλες τις 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από την 
εργασιακή αυτή σχέση. Επίσης, ο 
Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
χρησιμοποιεί ικανό αριθμό 
ειδικευμένου προσωπικού για την 
παρασκευή και προσφορά του 
απαιτούμενου αριθμού μερίδων. Σε 
κάθε περίπτωση ο υποψήφιος 
Ανάδοχος δηλώνει τον ελάχιστο 
αριθμό ατόμων που θα απασχολήσει.  

ΝΑΙ   

13 Το προσωπικό του Αναδόχου είναι 
υποχρεωμένο να διαθέτει 
πιστοποιητικό υγείας και επίσης κατά 

ΝΑΙ   
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τις ώρες εργασίας να φορούν ανάλογη 
ενδυμασία και να είναι ευπρεπείς και 
ευγενικοί στις σχέσεις τους με τους 
φοιτητές και το προσωπικό του Τ.Ε.Ι. 
Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
απομακρύνει αμέσως κάθε υπάλληλο 
του, του οποίου την απόλυση τυχόν θα 
ζητούσαν τα αρμόδια όργανα του Τ.Ε.Ι. 
για ακαταλληλότητα ή για διαγωγή 
ασυμβίβαστη για χώρο ανώτατης 
εκπαίδευσης. Για τυχόν απαιτήσεις του 
εν λόγω υπαλλήλου αποκλειστικά 
υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. Επίσης 
υποχρεούται να συμμορφώνεται προς 
τις υποδείξεις της Επιτροπής 
Φοιτητικού Εστιατορίου.   

14 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
χρησιμοποιήσει τεχνικούς και 
υπαλλήλους με προηγούμενη εμπειρία 
και γνώση σε παρόμοια αντικείμενα με 
αυτό της παρούσης.  

ΝΑΙ   

15 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη 
τήρηση των διατάξεων της εργατικής 
νομοθεσίας έναντι του προσωπικού 
του, δηλ. καταβολή των νόμιμων 
αποδοχών, οι οποίες σε καμία 
περίπτωση δεν μπορεί να είναι 
κατώτερες των προβλεπομένων από 
την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του 
νόμιμου ωραρίου, ασφαλιστική 
κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας 
των εργαζομένων κ.λ.π., χωρίς καμιά 
απολύτως ευθύνη του Τ.Ε.Ι. 

ΝΑΙ   

16 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί 
όλους τους προβλεπόμενους κανόνες 
ασφαλείας και τις σχετικές διατάξεις 
της νομοθεσίας για το προσωπικό και 
τα μηχανήματα που θα 
χρησιμοποιήσει. 

ΝΑΙ   

17 Η παράδοση του χώρου του κεντρικού 
εστιατορίου στις Σέρρες και όλου του 
σχετικού εξοπλισμού στον Ανάδοχο θα 
γίνει από Επιτροπή που θα ορίσει το 
Τ.Ε.Ι. με την υπογραφή πρωτοκόλλου 
παράδοσης και παραλαβής. 

ΝΑΙ   

18 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί 
τα μηχανήματα, τον τεχνικό εξοπλισμό, 
το εστιατόριο και τα έπιπλα των 
εστιατορίων με δικά του έξοδα, ενώ 
μετά τη λήξη της σύμβασης 
υποχρεούται να αποζημιώσει το Τ.Ε.Ι 
για κάθε καταστροφή ή απώλεια των 

ΝΑΙ   
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εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού 
του Τ.Ε.Ι.  

19 Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την απρόσκοπτη και 
ορθή λειτουργία του εξοπλισμού που 
θα διαθέσει για τη λειτουργία του 
εστιατορίου.   

ΝΑΙ   

20 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 
διαθέσει τα απαραίτητα πολύ καλής 
ποιότητας σκεύη (δίσκους, πιάτα, 
μαχαιροπήρουνα, ποτήρια, μπουκάλες, 
αλατιέρες, πιπεριέρες, μαγειρικά 
σκεύη, εργαλεία, κ.λ.π.) σε αριθμό που 
να επαρκεί για την εύρυθμη και άρτια 
λειτουργία των εστιατορίων και την 
άνετη εξυπηρέτηση των σιτιζομένων 
ατόμων του Τ.Ε.Ι. Επίσης, υποχρεούται 
στην αντικατάσταση των σκευών που 
παρουσιάζουν φθορές συνήθους 
χρήσης. 

ΝΑΙ   

21 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί με 
ακρίβεια όλες τις σχετικές με τη 
λειτουργία των εστιατορίων 
υγειονομικές, αγορανομικές, 
αστυνομικές και άλλες διατάξεις καθώς 
και τις οδηγίες ή εντολές των αρμοδίων 
οργάνων του Τ.Ε.Ι και να είναι ο μόνος 
υπεύθυνος έναντι κάθε αρχής και 
έναντι των καταναλωτών.  

ΝΑΙ   

22 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει 
κάθε μέτρο ασφάλειας και προστασίας 
των προσώπων που θα 
χρησιμοποιηθούν από αυτόν, του 
προσωπικού του Τ.Ε.Ι και τρίτων κατά 
την εκτέλεση της Σύμβασης και 
ευθύνεται πλήρως για τις βλάβες στην 
υγεία των παραπάνω προσώπων που 
τυχόν θα προκληθούν, κατά την 
εκτέλεση του έργου, είτε λόγω 
πταίσματος των προστιθέντων του 
Αναδόχου.  

ΝΑΙ   

23 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει 
στο φοιτητικό εστιατόριο του Τ.Ε.Ι. 
Κεντρικής Μακεδονίας στις Σέρρες τα 
παρακάτω Συστήματα Διαχείρισης, 
καθώς και να πιστοποιείται για αυτά 
και να διατηρεί τη σχετική πιστοποίηση 
σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης: α) Σύστημα Διαχείρισης 
Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το 
Πρότυπο ISO 22000 β) Σύστημα 
Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα το 

ΝΑΙ   
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Πρότυπο ISO 9001 γ) Σύστημα 
Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην 
Εργασία σύμφωνα με το Πρότυπο 
OHSAS 18001 δ) Σύστημα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα 
το Πρότυπο ISO 14001, ή ισοδύναμα 
αυτών  

24 Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, 
νερού και θέρμανσης βαρύνουν τον 
Ανάδοχο. Οι λογαριασμοί των 
τηλεφωνικών συνδέσεων που 
εξυπηρετούν το γραφείο του αναδόχου 
εντός του εστιατορίου βαρύνουν τον 
ανάδοχο. Η δαπάνη αποκατάστασης 
βλαβών καθώς και συντήρησης του 
εστιατορίου και του εξοπλισμού 
βαρύνουν τον Ανάδοχο.  

ΝΑΙ   

25 Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει 
το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ 
(6.000,00€) ετησίως, το οποίο θα 
καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις 
στο τέλος κάθε τετραμήνου, ως 
αποζημίωση χρήσης του πλήρους 
εξοπλισμού που του παρέχεται από το 
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για τη 
λειτουργία του φοιτητικού εστιατορίου 
στην πόλη των Σερρών (εντός του 
campus του Ιδρύματος), στον αριθμ. 
5256-004205-190 λογαριασμού που 
τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς και 
διαχειρίζεται το Τ.Ε.Ι. κεντρικής 
Μακεδονίας. 

ΝΑΙ   

26 Απαγορεύεται αυστηρά η εξαργύρωση 
της κάρτας σίτισης (παροχή χρημάτων 
αντί γεύματος).  

ΝΑΙ   

27 Χρήση της κάρτας σίτισης γίνεται 
αποκλειστικά και μόνον από τον 
φοιτητή για τον οποίο εκδόθηκε. 

ΝΑΙ   

28 Απαγορεύεται από τον Ανάδοχο η 
χρήση των εγκαταστάσεων του 
εστιατορίου στις Σέρρες για την 
παρασκευή γευμάτων εξαρχής ή την 
αναθέρμανση αυτών για άλλες χρήσεις 
πλην του φοιτητικού εστιατορίου. 

ΝΑΙ   

29 Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να 
διακόψει για οποιαδήποτε αιτία τη 
λειτουργία του εστιατορίου. Σε 
περίπτωση διακοπής λειτουργίας του 
εστιατορίου, το Τ.Ε.Ι δύναται να του 
επιβάλλει πρόστιμο μέχρι 1000 ΕΥΡΩ 
την ημέρα. Το Τ.Ε.Ι. εισπράττει το 
πρόστιμο από την εγγύηση καλής 

ΝΑΙ   
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εκτέλεσης, την οποία ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να πληρώσει σε δύο 
ημέρες, διαφορετικά κηρύσσεται 
έκπτωτος, χωρίς καμία άλλη 
διατύπωση. Σε περίπτωση διακοπής 
της λειτουργίας του εστιατορίου από 
τον Ανάδοχο για δεύτερη φορά, 
κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του 
Τ.Ε.Ι., το οποίο αναθέτει τη λειτουργία 
του εστιατορίου προσωρινά σε άλλο 
εντολοδόχο. Ο έκπτωτος Ανάδοχος 
υποχρεούται στην καταβολή ποινικής 
ρήτρας 1000 ΕΥΡΩ την ημέρα και 
μέχρις ανάδειξης άλλου Αναδόχου για 
χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 
ενενήντα (90) ημερών. Επίσης, 
εκπίπτεται υπέρ του Τ.Ε.Ι.  η 
κατατεθείσα εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
λόγω ποινικής ρήτρας προσθέτως 
συνομολογούμενης. Επιτρέπεται η 
ολιγοήμερη διακοπή της λειτουργίας 
του εστιατορίου, για εξαιρετικούς 
λόγους, μετά από απόφαση του Τ.Ε.Ι  
μη δικαιούμενου του εστιάτορα καμιάς 
αποζημίωσης από το Τ.Ε.Ι. 

30 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν 
τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις 
θα επιβάλλονται χρηματικές και 
διοικητικές ποινές. Σε περίπτωση που ο 
ανάδοχος δεν προβαίνει σε ανάλογη με 
τις υποδείξεις της υπηρεσίας 
συμμόρφωση θα επιβάλλονται 
χρηματικές ποινές από 100€ έως 
3000€. Οι παραπάνω χρηματικές 
ποινές επιβάλλονται με απόφαση της 
Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι  ή του κατά το 
νόμο αρμοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ι.   

ΝΑΙ   

31 Ο Ανάδοχος, εντός πέντε (5) ημερών 
από την κοινοποίηση σχετικής 
απόφασης λήξης/περάτωσης της 
σύμβασης υποχρεούται να αφαιρέσει 
τις εγκαταστάσεις και συσκευές που 
του ανήκουν, να εκκενώσει τους 
χώρους του εστιατορίου και να 
αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες 
τυχόν ζημιές που προκάλεσε στους 
χώρους και στις εγκαταστάσεις του 
Τ.Ε.Ι. Η παράδοση θα γίνει σε Επιτροπή 
που θα ορίσει το Τ.Ε.Ι με την υπογραφή 
πρωτοκόλλου παράδοσης και 
παραλαβής. Μετά την παρέλευση του 
χρόνου αυτού το Τ.Ε.Ι δικαιούται να 
αφαιρέσει όλες τις εγκαταστάσεις του 

ΝΑΙ   
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Αναδόχου και να αποκαταστήσει το 
χώρο στην κατάσταση που ήταν πριν 
από την ανάθεση, η δε σχετική δαπάνη 
θα βαρύνει τον Ανάδοχο.  

32 Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προσλάβει 
συνέταιρο και ούτε να υποκατασταθεί 
από τρίτους ως προς τις υποχρεώσεις 
του που απορρέουν από τη σύμβαση 
χωρίς την έγκριση του Τ.Ε.Ι.  

ΝΑΙ   

33 Το Τ.Ε.Ι. δικαιούται τη διανομή 
ερωτηματολογίου προς αξιολόγηση 
των προσφερόμενων υπηρεσιών σε 
χρήστες του εστιατορίου.  

ΝΑΙ   

34 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει 
στο Τ.Ε.Ι οποιεσδήποτε αναφορές και 
πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με 
την εκτέλεση της Σύμβασης.  

ΝΑΙ   

35 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία 
του Τ.Ε.Ι ή και κάθε τρίτο, με τον τρόπο 
που θα του υποδείξει η αρμόδια 
Υπηρεσία του Τ.Ε.Ι.   

ΝΑΙ   

36 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 
εξασφαλίσει προηγουμένως τη 
σύμφωνη γνώμη του Τ.Ε.Ι., 
προκειμένου να προβεί σε 
ανακοινώσεις ή δημοσιεύσεις σχετικά 
με το αντικείμενο του παρόντος 
Διαγωνισμού.  

ΝΑΙ   

37 Δεν επιτρέπεται στον Ανάδοχο να 
προβαίνει στην οργάνωση φοιτητικών 
δεξιώσεων και εκδηλώσεων εντός του 
χώρου του εστιατορίου χωρίς την 
γραπτή συναίνεση του Τ.Ε.Ι.  

ΝΑΙ   

38 Η εποπτεία της λειτουργίας του 
εστιατορίου και ειδικότερα ο έλεγχος 
της γνησιότητας και ποιότητας των 
χρησιμοποιουμένων υλικών, της 
ποσότητας και του βάρους των 
χορηγουμένων μερίδων φαγητού, 
καθώς και ο έλεγχος της καθαριότητας 
των χώρων του εστιατορίου και της 
συντήρησης των εγκαταστάσεων, 
επίπλων και σκευών αυτού, 
διενεργείται από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και είναι 
ανεξάρτητος του ελέγχου που 
διενεργείται αυτεπαγγέλτως από την 
αγορανομική υπηρεσία και άλλες 
αρμόδιες υπηρεσίες. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται να δέχεται τους ανωτέρω 
ελέγχους και να διευκολύνει τα όργανα 

ΝΑΙ   
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που ασκούν αυτούς.  

39 Το Τ.Ε.Ι έχει δικαίωμα παρέμβασης, 
καθοδήγησης και προβαδίσματος 
έναντι του Αναδόχου για οποιοδήποτε 
θέμα δεν καλύπτει τη παρούσα 
διακήρυξη, ο δε Ανάδοχος 
υποχρεούται να συμμορφώνεται 
άμεσα με τις αντίστοιχες εντολές και 
υποδείξεις του Τ.Ε.Ι. 

ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – ΕΕΕΣ  

Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακής πλατφόρμας 
που διαθέτει η ΕΕ (βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της 
Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016), το πρότυπο ΕΕΕΣ που θα ανταποκρίνεται: α] στις καταστάσεις εκείνες 
για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της σύμβασης, μπορούν να 
αποκλεισθούν, καθώς και β) στα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. 
Το περιεχόμενο του αρχείου είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται 
για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ 
τη σχετική απάντηση τους.] 

  





 

Σελίδα 68 

Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ’ αριθμ. πρωτ.:2705/12-06-2018 διακήρυξης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 

ΟIΚΟΝΟΜIΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

  

Δηλώνω ότι δεδομένου ότι η αξία του σιτηρεσίου είναι καθορισμένη και αναπροσαρμόζεται με Υπουργική 
Απόφαση, αποδέχομαι την καθορισμένη αυτή τιμή και την όποια αναπροσαρμογή αυτής με όμοια 
Υπουργική Απόφαση. Η τιμή αυτή ανέρχεται σήμερα σε ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (1,80) πλέον Φ.Π.Α. και 
περιλαμβάνει την τιμή του προσφερόμενου μενού σε δικαιούμενους δωρεάν σίτιση φοιτητές.  

Για λόγους ηλεκτρονικής αξιολόγησης των προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική φόρμα της 
οικονομικής προσφοράς μου στο σύστημα έχω συμπεριλάβει το σύνολο του προϋπολογισμού, ήτοι 
2.907.824,40€ πλέον ΦΠΑ.  

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι ……………………..    

  

Ο νόμιμος Εκπρόσωπος 

Υπογραφή & Σφραγίδα 
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Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ’ αριθμ. πρωτ.:2705/12-06-2018 διακήρυξης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – Σχέδιο Σύμβασης  

Επισημαίνεται ότι κάποια σημεία της σύμβασης θα προσαρμοστούν αναγκαστικά ανάλογα με την 
προσφορά του αναδόχου. 

 

 

 

 

  
Ημερομηνία:        …-…-2018   

 
Αριθμ. Πρωτοκόλλου: ………..….. 
 

Σ Υ Μ Β Α Σ Η Π Α Ρ Ο Χ Η Σ  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Σ  

Για τη «Σίτιση των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας» (Σέρρες, Κιλκίς, Κατερίνη) 
 

Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης: ………….. 

Χρόνος ισχύς της σύμβασης:…………… 

Συμβαλλόμενοι: 

1. Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, με ΑΦΜ 090213745, Δ.Ο.Υ. Σερρών, που εκπροσωπείται νόμιμα από 
τον  κ. Αναστάσιο Μωυσιάδη, Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του 
Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας, για την υπογραφή της παρούσας βάσει της αριθμ. πρωτ. 
4531/7.12.2017 (ΑΔΑ: 7Ι5Γ469143-ΨΜΑ) Απόφασης του Πρύτανη του ΤΕΙ ΚΜ, Καθηγητή Δημητρίου 
Χασάπη, με θέμα: “Καθορισμός τομέων ευθύνης – αρμοδιοτήτων των Αντιπρυτάνεων του Τ.Ε.Ι. ΚΜ-
Σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη του ΤΕΙ ΚΜ”, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 4431/τ.Β΄/15.12.2017). 

2. Η εταιρεία ………………………………………………………………., με ΑΦΜ ………………….., ΔΟΥ ………………., Ταχ. 
Δ/νση:  …………………, , Τ.Κ. …………………, Τηλ. ……………….., Φαξ ………………….., email:………………………….. 
που εκπροσωπείται νόμιμα από τ….. ……………………………………… του …………………, 
κάτοικο …………………… (…………………….., Τ.Κ. …………), με Α.Δ.Τ. ………………….. σύμφωνα με το 
από ………………………………… ……………………………………….. .  

 

Μετά τον δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό της ……….. (Διακήρυξη 11/2018, αριθμ. πρωτ. 2705/12-06-
2018) και την από …/…./……. Απόφαση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας που κατακυρώνει τη «Σίτιση 
των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας» (Σέρρες, Κιλκίς, Κατερίνη) και αναλυτικότερα την 
προμήθεια των απαραίτητων υλικών και πρώτων υλών, την παρασκευή και την προετοιμασία των 
φοιτητικών γευμάτων, καθώς και την παροχή τους στους φοιτητές που έχουν δυνατότητα σίτισης, 
στο όνομα του δεύτερου από τους συμβαλλόμενους και αυτός που στο εξής θα αποκαλείται για 
συντομία «ο Ανάδοχος», την αναλαμβάνει με τους ακόλουθους όρους που αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα: 

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  
Κεντρικής Μακεδονίας 

Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού 
Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, 

Προμηθειών & Περιουσίας 
Διεύθυνση:  Τέρμα Μαγνησίας 
            621 24 Σέρρες 
Πληροφ.     Μ. Μπάκα 
Τηλ:         (23210) 49106, 49156  
 Fax:        (23210) 46556 
Email:       prom@teicm.gr 
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1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχου για τη σίτιση των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής 
Μακεδονίας (Σέρρες, Κιλκίς, Κατερίνη). Ο ανάδοχος αναλαμβάνει το έργο της σίτισης των φοιτητών όλων 
των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας με εδεσματολόγιο (μενού), με ημερήσιο σιτηρέσιο (πρωινό 
– γεύμα -δείπνο), για όλες τις ημέρες της εβδομάδας (συμπεριλαμβανομένων Κυριακών και αργιών), 
εκτός των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του καλοκαιριού, όπως αυτές ορίζονται από τον 
εσωτερικό κανονισμό, συνολικής αξίας για κάθε φοιτητή ίσης με το ποσό που χορηγείται από το Ελληνικό 
Δημόσιο για την ημερήσια σίτιση (σιτηρέσιο) εντός του χώρου του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας που 
παραχωρείται από το Ίδρυμα στην πόλη των Σερρών και στα εστιατόρια που θα διαθέσει ο ανάδοχος στις 
πόλεις του Κιλκίς και της Κατερίνης εντός του πολεοδομικού ιστού τους. 

Ειδικότερα, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και πρώτων υλών, 
την παρασκευή και την προετοιμασία των γευμάτων, το σερβίρισμα των γευμάτων στους φοιτητές με το 
σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης (self service), τη συλλογή των απορριμμάτων και τον καθαρισμό των 
τραπεζοκαθισμάτων, τον καθαρισμό και την τακτοποίηση των ειδών εστιάσεως και των σκευών της 
κουζίνας, την καθημερινή καθαριότητα όλων των χώρων των εστιατορίων, και γενικότερα για όλες τις 
ενέργειες που απαιτούνται για την εύρυθμη και άρτια λειτουργία των εστιατορίων και την εξυπηρέτηση 
των σιτιζομένων. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λειτουργία των φοιτητικών 
εστιατορίων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.   

Το φοιτητικό εστιατόριο της Α Πόλης (Σέρρες) στεγάζεται σε κτίριο του Ιδρύματος, το οποίο βρίσκεται 
εντός του campus του Ιδρύματος (Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες) και παρέχεται στον Ανάδοχο χωρίς μίσθωμα.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους να παρέχει δωρεάν σίτιση 
επιχορηγούμενη από το κράτος στους δικαιούμενους δωρεάν σίτισης φοιτητές του ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Οικονομικών - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων υπ’ αριθμ. Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (ΦΕΚ 1965/B/18-6-2012). Ο αριθμός φοιτητών που 
δικαιούνται δωρεάν σίτιση για τους οποίους το ΤΕΙ θα καταβάλλει το αντίτιμο του σιτηρεσίου ανέρχεται 
σε 1.937 ενδεικτικά ημερησίως εφόσον έχουν παραλάβει όλοι την ειδική ταυτότητα σίτισης, αριθμός ο 
οποίος καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου. Επίσης υποχρεούται στη σίτιση και άλλων 
φοιτητών μη δικαιούχων δωρεάν σίτισης καθώς και του διδακτικού, διοικητικού κλπ. προσωπικού του ΤΕΙ, 
οι οποίοι θα καταβάλουν 3,23€ πλέον ΦΠΑ για ημερήσια σίτιση και εκτιμάται ότι αριθμητικά δεν θα 
υπερβαίνουν το 10% του συνόλου των δικαιούχων δωρεάν σίτισης φοιτητών. Η εξυπηρέτησή τους θα 
γίνεται στο χώρο των εστιατορίων.  

Το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει την δαπάνη σίτισης των φοιτητών 
που δικαιούνται δωρεάν σίτιση, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. ΚΥΑ Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (ΦΕΚ 
1965/τ.Β’/18-06-2012) των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων 
περί «Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές 
των Α.Ε.Ι», λαμβάνοντας υπόψη την κατά έτος επιχορήγηση του προϋπολογισμού του Ιδρύματος που 
αφορά στη σίτιση φοιτητών (ΚΑΕ 2631), τον αριθμό των ειδικών ταυτοτήτων δωρεάν σίτισης που θα 
χορηγηθούν από την Φοιτητική Μέριμνα στους δικαιούμενους δωρεάν σίτισης φοιτητές σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία και τις σχετικές αποφάσεις του ΤΕΙ.  

Ο αριθμός των ειδικών ταυτοτήτων δωρεάν σίτισης που εκδίδονται κατά έτος θα συμβαδίζει με την 
ετήσια επιχορήγηση του προϋπολογισμού του ΤΕΙ (ΚΑΕ 2631) για σίτιση φοιτητών η οποία αντιστοιχεί 
ενδεικτικά σε ημερήσιο αριθμό χιλίων εννιακοσίων τριάντα επτά (1.937) σιτιζομένων συνολικά και στις 
τρεις (3) πόλεις. Εφόσον υπάρξει πρόσθετη κρατική χρηματοδότηση θα αυξάνεται αντίστοιχα και ο 
αριθμός των δικαιούχων φοιτητών στους οποίους θα δοθούν ειδικές ταυτότητες δωρεάν σίτισης και για 
τους οποίους το ΤΕΙ θα καταβάλει το αντίτιμο του σιτηρεσίου.    
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ΠΟΛΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 

1. ΠΟΛΗ Α: ΣΕΡΡΕΣ 

2. ΠΟΛΗ Β: ΚΙΛΚΙΣ 

3. ΠΟΛΗ Γ: ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΙΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΠΟΛΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΠΟΛΗ ΕΤΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
Μ.Ο 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α./ΠΟΛΗ/ΕΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

ΣΕΡΡΕΣ 2019 1.567 435.626 1,80€ 0,43 2,232 972.317,23  

ΣΕΡΡΕΣ 2020 1.567 435.626 1,80€ 0,43 2,232 972.317,23 2.916.951,69€ 

ΣΕΡΡΕΣ 2021 1.567 435.626 1,80€ 0,43 2,232 972.317,23  

ΣΕΡΡΕΣ ΣΥΝΟΛΟ  1.306.878      

ΠΟΛΗ ΕΤΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
Μ.Ο 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α./ΠΟΛΗ/ΕΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

ΚΙΛΚΙΣ 2019 130 36.140 1,80€ 0,43 2,232 80.664,48  

ΚΙΛΚΙΣ 2020 130 36.140 1,80€ 0,43 2,232 80.664,48 241.993,44€ 

ΚΙΛΚΙΣ 2021 130 36.140 1,80€ 0,43 2,232 80.664,48  

ΚΙΛΚΙΣ ΣΥΝΟΛΟ  108.420      

ΠΟΛΗ ΕΤΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
Μ.Ο 

ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ 
ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ 

Φ.Π.Α. 
24% 

ΤΙΜΗ 
ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ 
ΜΕ Φ.Π.Α. 

24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 
ΜΕ 

Φ.Π.Α./ΠΟΛΗ/ΕΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2019 240 66.720 1,80€ 0,43 2,232 148.919,04  

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2020 240 66.720 1,80€ 0,43 2,232 148.919,04 446.757,12€ 

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 2021 240 66.720 1,80€ 0,43 2,232 148.919,04  

ΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΣΥΝΟΛΟ 

 200.160      

 

2. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα σύμβαση ισχύει από …./…./…….. έως και ….../…../…….. .  

 

3. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους να παρέχει δωρεάν σίτιση 
επιχορηγούμενη από το κράτος, στους δικαιούμενους δωρεάν σίτισης φοιτητές σύμφωνα με την 
κοινή υπουργική απόφαση Οικονομικών - Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
Αριθμ.Φ5/68535/Β3 (ΦΕΚ 1965/18-6-2012) και εν γένει από τις κείμενες διατάξεις σε περίπτωση 
νομοθετικής μεταβολής. Ο αριθμός φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν σίτιση για τους οποίους το 
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Τ.Ε.Ι. θα καταβάλλει το αντίτιμο του σιτηρεσίου εφόσον έχουν παραλάβει όλοι την ειδική ταυτότητα 
σίτισης ανέρχεται σε 1.937 ενδεικτικά ημερησίως, αριθμός ο οποίος καλύπτεται από τον 
προϋπολογισμό του έργου.  

2. Η ημερήσια αποζημίωση του Αναδόχου υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των δικαιούμενων δωρεάν 
σίτιση φοιτητών επί την αξία του ημερήσιου σιτηρεσίου που σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 1,80 
ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και αναπροσαρμόζεται με Υπουργική Απόφαση. Ο 
αριθμός φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν σίτιση για τους οποίους το Τ.Ε.Ι θα καταβάλλει το αντίτιμο 
του σιτηρεσίου εφόσον έχουν παραλάβει όλοι την ειδική ταυτότητα σίτισης ανέρχεται σε 1.937 
ενδεικτικά ημερησίως, αριθμός ο οποίος καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του έργου. Εφόσον 
υπάρξει πρόσθετη κρατική χρηματοδότηση θα αυξάνεται αντίστοιχα και ο αριθμός των δικαιούχων 
φοιτητών για τους οποίους το Τ.Ε.Ι. θα καταβάλλει το αντίτιμο του σιτηρεσίου εφόσον έχουν 
παραλάβει όλοι την ειδική ταυτότητα σίτισης. Σε περίπτωση αύξησης από κρατικής πλευράς της αξίας 
του σιτηρεσίου, τούτο συνεπάγεται ανάλογη αναπροσαρμογή (ποσοτική, ποιοτική) των παρεχόμενων 
προϊόντων και υπηρεσιών του Αναδόχου κατόπιν σχετικής συμφωνίας.   

3. Επίσης υποχρεούται στη σίτιση και άλλων φοιτητών μη δικαιούμενων δωρεάν σίτισης (προπτυχιακούς, 
μεταπτυχιακούς) καθώς και του διδακτικού, διοικητικού κλπ. προσωπικού του Τ.Ε.Ι., οι οποίοι θα 
καταβάλουν 3,23 ευρώ σιτηρέσιο πλέον ΦΠΑ/ημέρα, ποσό το οποίο θα καταβάλλεται από τους ίδιους.  

4. Οι σιτιζόμενοι θα εξυπηρετούνται αποκλειστικά στο χώρο του εστιατορίου. Οι μη δικαιούμενοι 
δωρεάν σίτισης φοιτητές καθώς και το διδακτικό, διοικητικό κλπ. προσωπικό του Τ.Ε.Ι. που θα 
σιτίζονται στο εστιατόριο, εκτιμάται ότι αριθμητικά δεν θα υπερβαίνουν το 10% του συνόλου των 
δικαιούχων φοιτητών.  

5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί το εστιατόριο και τις εγκαταστάσεις, που του έχουν 
παραχωρηθεί δωρεάν από το Τ.Ε.Ι. (κεντρικό εστιατόριο), αποκλειστικά για τη σίτιση φοιτητών, του 
προσωπικού του Τ.Ε.Ι. και άλλων προσώπων που έχουν την έγκριση του Τ.Ε.Ι. στην πόλη των Σερρών. 

6. Το συσσίτιο θα παρέχεται όλες οι ημέρες της εβδομάδας από 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού 
έτους έως την περάτωση των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου που διακόπτονται μόνο κατά τις 
ημέρες των διακοπών Χριστουγέννων, Πάσχα και τους θερινούς μήνες και σε κάθε περίπτωση όπως 
αυτές αναφέρονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Τ.Ε.Ι. Σε περίπτωση παράτασης του διδακτικού 
έτους παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα η σίτιση των φοιτητών.  

7. Τα γεύματα θα παρασκευάζονται και θα παρέχονται στους σιτιζόμενους δύο (2) φορές την ημέρα, 
στις ώρες λειτουργίας του Εστιατορίου που θα είναι: 12:00-16:00 (μεσημεριανό) και 18:00-21:00 
(βραδινό). Το πρωινό θα προσφέρεται για όλες τις ημέρες κατά τις ώρες 07:30 - 09:30. Το ανωτέρω 
ωράριο δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν συμφωνίας του αρμοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ι. και του 
αναδόχου.    

8. Με ποινή έκπτωσης του Αναδόχου, η παρασκευή των γευμάτων γίνεται υποχρεωτικά στο χώρο των 
εστιατορίων απαγορευμένης ρητά της παρασκευής φαγητών εκτός των παραπάνω χώρων και της εν 
συνεχεία μεταφοράς τους στα εστιατόρια. Η ποσότητα των μερίδων θα πρέπει να είναι σύμφωνη με 
τις αγορανομικές διατάξεις. Η παροχή στους σιτιζόμενους φοιτητές της δυνατότητας επιλογής 
περισσότερων εναλλακτικών μενού ημερησίως ανά γεύμα θα θεωρηθεί απαραίτητο στοιχείο της 
προσφοράς.  

9. Τα φαγητά πρέπει να είναι πάντοτε ζεστά και το σερβίρισμα τους να είναι άψογο. Τα μαγειρεμένα 
φαγητά που δεν καταναλώθηκαν, μπορούν να χρησιμοποιηθούν την επόμενη φορά (βράδυ) ως 
συμπλήρωμα.  

10. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απόλυτη καθαριότητα σε όλους τους χώρους των φοιτητικών 
εστιατορίων. Ο ανάδοχος είναι μόνος και απολύτως υπεύθυνος για τον καθαρισμό και την τήρηση της 
καθαριότητας των χώρων των εστιατορίων.  

11. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει, έναντι του Τ.Ε.Ι., έναν (1) Υπεύθυνο επίβλεψης και συντονισμού 
για το σύνολο του Έργου της παρούσας.  

12. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί ειδικευμένο προσωπικό για το οποίο θα είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος όσον αφορά όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την εργασιακή αυτή σχέση. 
Επίσης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να χρησιμοποιεί ικανό αριθμό ειδικευμένου προσωπικού για 
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την παρασκευή και προσφορά του απαιτούμενου αριθμού μερίδων. Σε κάθε  περίπτωση ο 
υποψήφιος Ανάδοχος δηλώνει τον ελάχιστο αριθμό ατόμων που θα απασχολήσει.  

13. Το προσωπικό του Αναδόχου είναι υποχρεωμένο να διαθέτει πιστοποιητικό υγείας και επίσης κατά τις 
ώρες εργασίας να φορούν ανάλογη ενδυμασία και να είναι ευπρεπείς και ευγενικοί στις σχέσεις τους 
με τους φοιτητές και το προσωπικό του Τ.Ε.Ι. Επιπλέον, ο Ανάδοχος υποχρεούται να απομακρύνει 
αμέσως κάθε υπάλληλο του, του οποίου την απόλυση τυχόν θα ζητούσαν τα αρμόδια όργανα του Τ.Ε.Ι. 
για ακαταλληλότητα ή για διαγωγή ασυμβίβαστη για χώρο ανώτατης εκπαίδευσης. Για τυχόν 
απαιτήσεις του εν λόγω υπαλλήλου αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Ανάδοχος. Επίσης υποχρεούται 
να συμμορφώνεται προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Φοιτητικού Εστιατορίου.   

14. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει τεχνικούς και υπαλλήλους με προηγούμενη εμπειρία και 
γνώση σε παρόμοια αντικείμενα με αυτό της παρούσης.  

15. Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην πλήρη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας έναντι του 
προσωπικού του, δηλ. καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί 
να είναι κατώτερες των προβλεπομένων από την οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νόμιμου ωραρίου, 
ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π., χωρίς καμιά απολύτως 
ευθύνη του Τ.Ε.Ι. 

16. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί όλους τους προβλεπόμενους κανόνες ασφαλείας και τις σχετικές 
διατάξεις της νομοθεσίας για το προσωπικό και τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιήσει.  

17. Η παράδοση του χώρου του κεντρικού εστιατορίου στις Σέρρες και όλου του σχετικού εξοπλισμού 
στον Ανάδοχο θα γίνει από Επιτροπή που θα ορίσει το Τ.Ε.Ι. με την υπογραφή πρωτοκόλλου 
παράδοσης και παραλαβής. 

18. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συντηρεί τα μηχανήματα, τον τεχνικό εξοπλισμό, το εστιατόριο και τα 
έπιπλα των εστιατορίων με δικά του έξοδα, ενώ μετά τη λήξη της σύμβασης υποχρεούται να 
αποζημιώσει το Τ.Ε.Ι για κάθε καταστροφή ή απώλεια των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του 
Τ.Ε.Ι.  

19. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την απρόσκοπτη και ορθή λειτουργία του εξοπλισμού 
που θα διαθέσει για τη λειτουργία του εστιατορίου.   

20. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει τα απαραίτητα πολύ καλής ποιότητας σκεύη (δίσκους, 
πιάτα, μαχαιροπήρουνα, ποτήρια, μπουκάλες, αλατιέρες, πιπεριέρες, μαγειρικά σκεύη, εργαλεία, 
κ.λ.π.) σε αριθμό που να επαρκεί για την εύρυθμη και άρτια λειτουργία των εστιατορίων και την 
άνετη εξυπηρέτηση των σιτιζομένων ατόμων του Τ.Ε.Ι. Επίσης, υποχρεούται στην αντικατάσταση των 
σκευών που παρουσιάζουν φθορές συνήθους χρήσης.  

21. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί με ακρίβεια όλες τις σχετικές με τη λειτουργία των εστιατορίων 
υγειονομικές, αγορανομικές, αστυνομικές και άλλες διατάξεις καθώς και τις οδηγίες ή εντολές των 
αρμοδίων οργάνων του Τ.Ε.Ι και να είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι κάθε αρχής και έναντι των 
καταναλωτών.  

22. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφάλειας και προστασίας των προσώπων που θα 
χρησιμοποιηθούν από αυτόν, του προσωπικού του Τ.Ε.Ι και τρίτων κατά την εκτέλεση της Σύμβασης 
και ευθύνεται πλήρως για τις βλάβες στην υγεία των παραπάνω προσώπων που τυχόν θα προκληθούν, 
κατά την εκτέλεση του έργου, είτε λόγω πταίσματος των προστιθέντων του Αναδόχου.  

23. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόζει στο φοιτητικό εστιατόριο του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας 
στις Σέρρες τα παρακάτω Συστήματα Διαχείρισης, καθώς και να πιστοποιείται για αυτά και να 
διατηρεί τη σχετική πιστοποίηση σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης: α) Σύστημα Διαχείρισης 
Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 22000 β) Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας 
σύμφωνα το Πρότυπο ISO 9001 γ) Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα 
με το Πρότυπο OHSAS 18001 δ) Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα το Πρότυπο ISO 
14001, ή ισοδύναμα αυτών  

24. Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και θέρμανσης βαρύνουν τον Ανάδοχο. Οι λογαριασμοί 
των τηλεφωνικών συνδέσεων που εξυπηρετούν το γραφείο του αναδόχου εντός του εστιατορίου 
βαρύνουν τον ανάδοχο. Η δαπάνη αποκατάστασης βλαβών καθώς και συντήρησης του εστιατορίου 
και του εξοπλισμού βαρύνουν τον Ανάδοχο.  
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25. Ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00€) ετησίως, το οποίο 
θα καταβάλλεται σε τρεις ισόποσες δόσεις στο τέλος κάθε τετραμήνου, ως αποζημίωση χρήσης του 
πλήρους εξοπλισμού που του παρέχεται από το Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας για τη λειτουργία του 
φοιτητικού εστιατορίου στην πόλη των Σερρών (εντός του campus του Ιδρύματος), στον αριθμ. 5256-
004205-190 λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς και διαχειρίζεται το Τ.Ε.Ι. κεντρικής 
Μακεδονίας. 

26. Απαγορεύεται αυστηρά η εξαργύρωση της κάρτας σίτισης (παροχή χρημάτων αντί γεύματος).  

27. Χρήση της κάρτας σίτισης γίνεται αποκλειστικά και μόνον από τον φοιτητή για τον οποίο εκδόθηκε. 

28. Απαγορεύεται από τον Ανάδοχο η χρήση των εγκαταστάσεων του εστιατορίου στις Σέρρες για την 
παρασκευή γευμάτων εξαρχής ή την αναθέρμανση αυτών για άλλες χρήσεις πλην του φοιτητικού 
εστιατορίου. 

29. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να διακόψει για οποιαδήποτε αιτία τη λειτουργία του εστιατορίου. Σε 
περίπτωση διακοπής λειτουργίας του εστιατορίου, το Τ.Ε.Ι δύναται να του επιβάλλει πρόστιμο μέχρι 
1000 ΕΥΡΩ την ημέρα. Το Τ.Ε.Ι. εισπράττει το πρόστιμο από την εγγύηση καλής εκτέλεσης, την οποία ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να πληρώσει σε δύο ημέρες, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς καμία 
άλλη διατύπωση. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του εστιατορίου από τον Ανάδοχο για 
δεύτερη φορά, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Τ.Ε.Ι., το οποίο αναθέτει τη λειτουργία του 
εστιατορίου προσωρινά σε άλλο εντολοδόχο. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή 
ποινικής ρήτρας 1000 ΕΥΡΩ την ημέρα και μέχρις ανάδειξης άλλου Αναδόχου για χρονικό διάστημα 
όχι μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών. Επίσης, εκπίπτεται υπέρ του Τ.Ε.Ι.  η κατατεθείσα 
εγγύηση καλής εκτέλεσης, λόγω ποινικής ρήτρας προσθέτως συνομολογούμενης. Επιτρέπεται η 
ολιγοήμερη διακοπή της λειτουργίας του εστιατορίου, για εξαιρετικούς λόγους, μετά από απόφαση 
του Τ.Ε.Ι  μη δικαιούμενου του εστιάτορα καμιάς αποζημίωσης από το Τ.Ε.Ι. 

30. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις θα επιβάλλονται χρηματικές 
και διοικητικές ποινές. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβαίνει σε ανάλογη με τις υποδείξεις της 
υπηρεσίας συμμόρφωση θα επιβάλλονται χρηματικές ποινές από 100€ έως 3000€. Οι παραπάνω 
χρηματικές ποινές επιβάλλονται με απόφαση της Συγκλήτου του Τ.Ε.Ι  ή του κατά το νόμο αρμοδίου 
οργάνου του Τ.Ε.Ι.    

31. Ο Ανάδοχος, εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής απόφασης λήξης/περάτωσης της 
σύμβασης υποχρεούται να αφαιρέσει τις εγκαταστάσεις και συσκευές που του ανήκουν, να εκκενώσει 
τους χώρους του εστιατορίου και να αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες τυχόν ζημιές που 
προκάλεσε στους χώρους και στις εγκαταστάσεις του Τ.Ε.Ι. Η παράδοση θα γίνει σε Επιτροπή που θα 
ορίσει το Τ.Ε.Ι με την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης και παραλαβής. Μετά την παρέλευση του 
χρόνου αυτού το Τ.Ε.Ι δικαιούται να αφαιρέσει όλες τις εγκαταστάσεις του Αναδόχου και να 
αποκαταστήσει το χώρο στην κατάσταση που ήταν πριν από την ανάθεση, η δε σχετική δαπάνη θα 
βαρύνει τον Ανάδοχο.  

32. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προσλάβει συνέταιρο και ούτε να υποκατασταθεί από τρίτους ως προς τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση χωρίς την έγκριση του Τ.Ε.Ι.  

33. Το Τ.Ε.Ι. δικαιούται τη διανομή ερωτηματολογίου προς αξιολόγηση των προσφερόμενων υπηρεσιών 
σε χρήστες του εστιατορίου.  

34. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στο Τ.Ε.Ι οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του 
ζητηθούν σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης.  

35. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργαστεί με οποιαδήποτε υπηρεσία του Τ.Ε.Ι ή και κάθε τρίτο, με τον 
τρόπο που θα του υποδείξει η αρμόδια Υπηρεσία του Τ.Ε.Ι.   

36. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει προηγουμένως τη σύμφωνη γνώμη του Τ.Ε.Ι., προκειμένου 
να προβεί σε ανακοινώσεις ή δημοσιεύσεις σχετικά με το αντικείμενο του παρόντος Διαγωνισμού.  

37. Δεν επιτρέπεται στον Ανάδοχο να προβαίνει στην οργάνωση φοιτητικών δεξιώσεων και εκδηλώσεων 
εντός του χώρου του εστιατορίου χωρίς την γραπτή συναίνεση του Τ.Ε.Ι.  

38. Η εποπτεία της λειτουργίας του εστιατορίου και ειδικότερα ο έλεγχος της γνησιότητας και ποιότητας 
των χρησιμοποιουμένων υλικών, της ποσότητας και του βάρους των χορηγουμένων μερίδων φαγητού, 
καθώς και ο έλεγχος της καθαριότητας των χώρων του εστιατορίου και της συντήρησης των 
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εγκαταστάσεων, επίπλων και σκευών αυτού, διενεργείται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 
είναι ανεξάρτητος του ελέγχου που διενεργείται αυτεπαγγέλτως από την αγορανομική υπηρεσία και 
άλλες αρμόδιες υπηρεσίες. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τους ανωτέρω ελέγχους και να 
διευκολύνει τα όργανα που ασκούν αυτούς.   

39. Το Τ.Ε.Ι έχει δικαίωμα παρέμβασης, καθοδήγησης και προβαδίσματος έναντι του Αναδόχου για 
οποιοδήποτε θέμα δεν καλύπτει τη παρούσα διακήρυξη, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται να 
συμμορφώνεται άμεσα με τις αντίστοιχες εντολές και υποδείξεις του Τ.Ε.Ι. 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

12. Το κρέας θα είναι νωπό ή κατεψυγμένο από σπάλα ή μπούτι. 
13. Ο κιμάς μπορεί να είναι και κατεψυγμένος από άπαχο μυϊκό κρέας. 
14. Τα ψάρια θα είναι νωπά ή άμεσης κατάψυξης. 
15. Τα λαχανικά θα είναι νωπά. Η χρησιμοποίηση κατεψυγμένων λαχανικών επιτρέπεται στην περίπτωση 

που δεν υπάρχουν νωπά στην αγορά. 
16. Τα όσπρια θα είναι Α΄ διαλογής. 
17. Το κοτόπουλο θα είναι νωπό ή κατεψυγμένο (μπούτι ή στήθος). 
18. Απαγορεύεται να προσφέρονται προμαγειρευμένα ή άλλα έτοιμα φαγητά (πατάτες τηγανητές, 

κροκέτες, κονσέρβες, έτοιμες σαλάτες). 
19. Στις σαλάτες και στην παρασκευή των φαγητών θα χρησιμοποιείται μόνο ελαιόλαδο οξύτητας 0-1%. 

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

20. Το ψωμί κατά κανόνα θα είναι λευκό τύπου 70%. Θα διατίθεται όμως και ψωμί ολικού αλεύρου  για 
όσους το προτιμούν. 

21. Το γιαούρτι θα είναι πρόβειο ή αγελαδινό πλήρες ή και με μειωμένα λιπαρά. 
22. Η ποσότητα των μερίδων θα είναι η μέγιστη προβλεπόμενη από τις αγορανομικές διατάξεις. Το 

γαρνίρισμα, σε κάθε περίπτωση, θα έχει το βάρος αντίστοιχης μερίδας. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ  

Σύνθεση Πρωϊνού:  

 Ρόφημα: Γάλα αγελάδας (φρέσκο) ζεστό ή κρύο, Τσάι με γάλα ή λεμόνι, Σοκολάτα κατ΄ επιλογή  

 Βούτυρο αγελάδας   

 Μαρμελάδα ή Μέλι  

 Ζάχαρη  

 Φέτες ψωμιού  

 Χυμός φρούτων σε ποτήρι  

 Αυγά βραστά ή ομελέτα  

 Κασέρι, τυρί ή γιαούρτι  (δύο είδη κατ’ ελάχιστον)  

Όλα τα ανωτέρω – τουλάχιστον - θα προσφέρονται υποχρεωτικά κάθε ημέρα στο πρωινό γεύμα. 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 

α) Κατηγορία  

1. Σαλάτες (μαρούλι, λάχανο, κουνουπίδι, μπρόκολο, παντζάρι, αντίδια, πολυσαλάτες, αγγούρι, ντομάτα, 
ρώσικη, τζατζίκι)  

β) Κατηγορία  

2. Φρούτα  

3. Κομπόστες  

4. Γλυκά  
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5. Κρέμες  

6. Ζελέ  

7. Μους  

8. Γιαούρτι  

9. Τυριά  

10. Γάλα φρέσκο παστεριωμένο 

 

Αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης, αποτελεί και η προσφορά της αναδόχου εταιρίας με το πρόγραμμα σίτισης. 

 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αρχή κάθε εβδομάδας να αναρτά σε εμφανές σημείο του χώρου 
εστίασης το μενού της εβδομάδας καθώς και στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος. 

 Για την παρασκευή των φαγητών ο Ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί υλικά αρίστης ποιότητας.  

 Τα γεύματα θα παρασκευάζονται και θα παρέχονται στους σιτιζόμενους δύο (2) φορές την ημέρα, 
στις ώρες λειτουργίας του Εστιατορίου που θα είναι 12:00-16:00 (μεσημεριανό) και 18:00-21:00 
(βραδινό). Το πρωινό θα προσφέρεται για όλες τις ημέρες κατά τις ώρες 07:30-09:30. Το ανωτέρω 
ωράριο δύναται να τροποποιηθεί κατόπιν συμφωνίας του αρμοδίου οργάνου του Τ.Ε.Ι. και του 
αναδόχου.    

 Το συσσίτιο θα παρέχεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας και θα διακόπτεται κατά τις εορτές των 
Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς και κατά τις θερινές διακοπές, σε κάθε περίπτωση όπως αυτές 
αναφέρονται στο ακαδημαϊκό ημερολόγιο του Τ.Ε.Ι.. Σε περίπτωση παράτασης του διδακτικού έτους 
παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα η σίτιση των φοιτητών. Ως ημέρες λειτουργίας του 
φοιτητικού εστιατορίου σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. Φ5/68535/Β3/2012 ΚΥΑ νοούνται 
όλες οι ημέρες της εβδομάδας από 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους έως την περάτωση 
των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου που διακόπτονται μόνο κατά τις ημέρες των διακοπών 
Χριστουγέννων και Πάσχα.  

 

4. ΠΛΗΡΩΜΗ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται στο τέλος κάθε δεδουλευμένου μήνα, με χρηματικό 
ένταλμα, μετά την βεβαίωση της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας σχετικά με τον αριθμό των 
δικαιούμενων δωρεάν σίτισης, καθώς και μετά την βεβαίωση της Επιτροπής Παραλαβής για την 
καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, το οποίο εκδίδεται στο όνομά του, βάσει των νόμιμων 
δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα, 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο σε περίπτωση μη αυτοπροσώπου εμφανίσεως του δικαιούχου, 
κ.λ.π.).   

Το ποσό που θα καταβάλλεται στον ανάδοχο θα προκύπτει από το γινόμενο των ημερών 
λειτουργίας επί το νόμιμο σιτηρέσιο, επί τον αριθμό των δικαιούμενων δωρεάν σίτισης φοιτητών 
που αναφέρει η βεβαίωση της Φοιτητικής Μέριμνας για τον εν λόγω μήνα. Ως ημέρες λειτουργίας 
του φοιτητικού εστιατορίου σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. Φ5/68535/Β3/2012 ΚΥΑ 
νοούνται όλες οι ημέρες της εβδομάδας από 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους έως την 
περάτωση των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου που διακόπτονται μόνο κατά τις ημέρες των 
διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα και τους θερινούς μήνες.  

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιείται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την 
κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών που είναι:  

α. τιμολόγιο του αναδόχου,  

β. βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας,  

γ. Πρακτικό της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής ότι οι υπηρεσίες εκτελέσθηκαν κανονικά και 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  
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Ειδικά για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο ως σιτιζόμενοι θα θεωρούνται οι σιτιζόμενοι έως 
την ημέρα περάτωσης των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου του ίδιου ημερολογιακού έτους, 
εξαιρουμένων των φοιτητών που δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις δωρεάν 
σίτισης.   

Ο αριθμός των δικαιούμενων δωρεάν σίτισης φοιτητών θα εξαρτάται από την ετήσια επιχορήγηση 
και τις ημέρες σίτισης, οι οποίες προκύπτουν από τον ορισμό του ακαδημαϊκού έτους με σχετική 
απόφαση της Συγκλήτου (Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο).  

Η αμοιβή του αναδόχου για τη σίτιση του κάθε σιτιζομένου φοιτητή προσδιορίζεται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες υπουργικές αποφάσεις. Η ΚΥΑ Φ5/547452/Β3/30.5.2007, ΦΕΚ 836/30.5.2007, 
Τεύχος Β’ που ισχύει ορίζει την τιμή του σιτηρεσίου των προπτυχιακών φοιτητών της Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης σε 1,80€ χωρίς τον ΦΠΑ.  

Τα τιμολόγια θα εκδοθούν στα στοιχεία του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΦΜ: 090213745, ΔΟΥ 
Σερρών).   

Οι Κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής: 

 Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00€), χωρίς 
να συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α., επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, επί της αξίας, 
εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε  πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της 
Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών (άρθρο 36 παρ. 6 ν. 4412/2016,  ΦΕΚ Α΄ 
147). 

 Κράτηση 0,06% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί της αξίας πληρωμής προ  φόρων & κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, για συμβάσεις ύψους μεγαλύτερου ή ίσου 
των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500,00€) (άρθρο 4, παρ 3, έβδομο εδάφιο ν.4013/2011 ΦΕΚ 
Α΄204, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 375 παρ. 7 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α΄147) 

 Η ως άνω κράτηση υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που 
υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου. (άρθρο 7 της ΥΑ 5143/5-12-2014, ΦΕΚ Β΄ 
3335/2014).  

 Κράτηση ύψους 0,06%, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Α.Ε.Π.Π., επί της συνολικής 
αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, τροποποιητικής ή συμπληρωματικής 
σύμβασης. Σε περίπτωση συμπληρωματικής σύμβασης, η κράτηση επιβάλλεται επί του συνολικού 
ποσού του συμβατικού τιμήματος της συμπληρωματικής σύμβασης ή του ποσού που αναγράφεται 
στην απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (άρθρο 350 παρ. 3 ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α΄ 147 και υπ. αριθμ. 
1191/14-3-2017 ΚΥΑ, ΦΕΚ Β΄969/22-3-2017).   

 Η ως άνω κράτηση υπέρ της Α.Ε.Π.Π., υπάγεται σε χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου που 
υπολογίζεται με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου (άρθρο 6 της υπ. αριθμ. 1191/14-3-2017 ΚΥΑ, 
ΦΕΚ Β΄969/22-3-2017).    

 Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37α παρ. 1 περ. στ΄ του ν.δ. 3323/1955 (ΦΕΚ Α΄214), 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 παρ. 1 του  Ν.2198/94, (ΦΕΚ Α΄43), θα παρακρατηθεί 
φόρος εισοδήματος στο καθαρό ποσό συναλλαγής του εκάστοτε τιμολογίου (το ποσοστό του φόρου 
ορίζεται σε 4% για τιμολόγια πώλησης αγαθών και 8% για τιμολόγια παροχής υπηρεσιών).  

 Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκειας της υπογραφείσας 
σύμβασης με τον ανάδοχο. Γενικά η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στο Ν.4412/2016. 

 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

5. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, 
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που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική 
προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 
συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 
προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 
προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Επιπλέον, 
μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του Ν.4412/2016 αποκλεισμός από τη 
συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
 
Απαγορεύεται στον Ανάδοχο να διακόψει για οποιαδήποτε αιτία τη λειτουργία των εστιατορίων. Σε 
περίπτωση διακοπής λειτουργίας των εστιατορίων, το ΤΕΙ δύναται να του επιβάλλει πρόστιμο μέχρι 
1000 ΕΥΡΩ την ημέρα. Το ΤΕΙ εισπράττει το πρόστιμο από την εγγύηση καλής εκτέλεσης, την οποία ο 
Ανάδοχος υποχρεούται να πληρώσει σε δύο ημέρες, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς 
καμία άλλη διατύπωση. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των εστιατορίων από τον Ανάδοχο 
για δεύτερη φορά, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του ΤΕΙ, το οποίο αναθέτει τη λειτουργία του 
εστιατορίου προσωρινά σε άλλο εντολοδόχο. Ο έκπτωτος Ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή 
ποινικής ρήτρας 1000 ΕΥΡΩ την ημέρα και μέχρις ανάδειξης άλλου Αναδόχου για χρονικό διάστημα 
όχι μεγαλύτερο των ενενήντα (90) ημερών. Επίσης, εκπίπτεται υπέρ του ΤΕΙ η κατατεθείσα εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, λόγω ποινικής ρήτρας προσθέτως συνομολογούμενης. Επιτρέπεται η ολιγοήμερη 
διακοπή της λειτουργίας του εστιατορίου, για εξαιρετικούς λόγους, μετά από απόφαση του ΤΕΙ μη 
δικαιούμενου του εστιάτορα καμιάς αποζημίωσης από το ΤΕΙ. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν τηρεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις θα επιβάλλονται 
χρηματικές και διοικητικές ποινές. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προβαίνει σε ανάλογη με τις 
υποδείξεις της υπηρεσίας συμμόρφωση θα επιβάλλονται χρηματικές ποινές από 100€ έως 3000€. Οι 
παραπάνω χρηματικές ποινές επιβάλλονται με απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ.  

 

6. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης αυτής, ο Ανάδοχος κατέθεσε στο ΤΕΙ Κεντρικής 
Μακεδονίας την από … -….-20…. Εγγυητική επιστολή της ……………… Τράπεζας ……………….. με 
αριθμό ……/…../…….. ποσού €…………… με χρόνο ισχύος ………………… . 

Η εγγύηση αυτή έχει θέση ποινικής ρήτρας και θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά τη λήξη της ισχύος 
της σύμβασης και την πλήρη και κανονική εκπλήρωση όλων των όρων αυτής. 

 

7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται εγγράφως η σύμβαση ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται 
νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή 
άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α, ιδίως αναφορικά με τον αριθμό των 
σιτιζόμενων στα εστιατόρια προσώπων και τους όρους παροχής της υπηρεσίας, ή την τιμή του 
ημερήσιου σιτηρεσίου, σε περίπτωση μεταβολής του σχετικού νομικού πλαισίου.  

Για ό,τι δεν προβλέπεται ρητώς από τους όρους της παρούσας σύμβασης, εφαρμόζονται οι διατάξεις 
του Ν.4412/2016.  

Ως προς τα υπόλοιπα ισχύει η υπ’ αριθμ. …./2018 Διακήρυξη με συστημικό αριθμό 60520 και η 
προσφορά του αναδόχου. 

Η παρούσα συντάχτηκε και υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα και έλαβε μια η 
Ανάδοχος και τρία το ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.  

 

Ο Ι  Σ Υ Μ Β Α Λ Λ Ο Μ Ε Ν Ο Ι 
 

Ο Αντιπρύτανης 
Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 

του Τ.Ε.Ι.  Κεντρικής Μακεδονίας 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΩΫΣΙΑΔΗΣ 
Καθηγητής 

 
Ο Ανάδοχος  

 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες
που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Αριθμός της προκήρυξης
2018/S 112-256080
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
-
URL της ΕΕ
National Official Journal
-
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
TEI KΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Χώρα:
Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Type of procedure
Open procedure
Τίτλος:
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 11/2018 «ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (ΣΕΡΡΕΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ)
Σύντομη περιγραφή:
«ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (ΣΕΡΡΕΣ, ΚΙΛΚΙΣ,
ΚΑΤΕΡΙΝΗ)
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:60520

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
-
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
-
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
-
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
-
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
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❍ Όχι
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
-
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
❍ Ναι
❍ Όχι     

• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα
Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε
το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και
υπογράψτε το μέρος VI.

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
-
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
-
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
❍ Ναι
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❍ Όχι

• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή
δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
από κοινού με άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
-
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
-

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
-
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
#1

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

Όνομα
-
Επώνυμο
-
Ημερομηνία γέννησης
-
Τόπος γέννησης
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
-

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
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στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους,
καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την
εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε
τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να
παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και
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Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ
L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
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πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3
της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή
του οικονομικού φορέα.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου
1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
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Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο
1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
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την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη
χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
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❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

-12-





Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
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-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
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❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
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URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αφερεγγυότητα
Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Η απάντησή σας
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❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της προμήθειας.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης
Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της
προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύμβασης
Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
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εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Δ: Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης;
Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική
νομοθεσία του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα
φορέα. Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Α: Καταλληλότητα
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Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Εγγραφή στο εμπορικό μητρώο
Είναι εγγεγραμμένος στα εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος
εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/
ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Β: Οικονομική και χρηματοδοτική επάρκεια
Στο άρθρο 58 παράγραφος 3 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών
Ο ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό
τομέα που καλύπτει η σύμβαση για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται
βάσει της σχετικής προκήρυξης, των εγγράφων σύναψης της σύμβασης ή του
ΕΕΕΠ είναι ο εξής:

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
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-

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-

Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Άλλες οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, εάν
υπάρχουν, οι οποίες ενδέχεται να έχουν προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή
στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Στο άρθρο 58 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: επιδόσεις υπηρεσιών του συγκεκριμένου
τύπου
Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου
αναφοράς, ο οικονομικός φορέας παρείχε τις ακόλουθες κύριες υπηρεσίες του
συγκεκριμένου τύπου. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και
να επιτρέπουν την τεκμηρίωση πείρας που υπερβαίνει τα τρία έτη.
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Περιγραφή
-
Ποσό
-
---
Ημερομηνία έναρξης
-
Ημερομηνία λήξης
-
Αποδέκτες
-
 

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τεχνικό προσωπικό ή τεχνικοί φορείς ποιοτικού ελέγχου
Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό
ή τους ακόλουθους τεχνικούς φορείς, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της
ποιότητας: Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τους τεχνικούς φορείς που δεν
ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις
ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II,
ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΕΕΕΠ.

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
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❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής
διαχείρισης
Στο άρθρο 62 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής
Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με τα πρότυπα
διασφάλισης της ποιότητας
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός
φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας,
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης
ποιότητας:
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
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Πιστοποιητικά από ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με συστήματα ή
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει πιστοποιητικά
που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά
μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης:
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση
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ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει
ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο οικονομικός φορέας δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ...
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει
πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του
παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς
τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή,
παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
-
Τόπος
-
Υπογραφή
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