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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΕΙΔΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

ΑΘΗΝΩΝ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 090042651 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 75 

Πόλη ΑΘΗΝΑ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 11855 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL303 

Τηλέφωνο 2105294852 - 2105294835 

Φαξ 2103471105 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) loggpa@aua.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΣΜΑ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) https://www2.aua.gr/el 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)   

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Εκπαίδευση. 

Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο  είναι το Ελληνικό δίκαιο. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες 

και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 

(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από Διεύθυνση Οικονομικού – Τμήμα Γ΄ Προμηθειών (Ιερά 

Οδός 75, 118 55 Αθήνα, Ισόγειο Κεντρικού Κτιρίου Διοίκησης, Τηλ. 2105294852 – 2105294835 

καθημερινά 11:00 έως 13:30 και στην προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο. 
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 παρ. 3 του ν. 4412/16 καθώς και των 

επόμενων τροποποιήσεων αυτού. 

Γίνεται χρήση επισπευσμένης διαδικασίας διότι ο ανοικτός διαγωνισμός επαναπροκηρύσσεται λόγω 

αναθεώρησης του ημερήσιου σιτηρεσίου σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση με Αριθμ. 112684/Ζ1 -ΦΕΚ 

4919 /Β΄/21.09.2022. 

Είχε προηγηθεί ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων και ματαιώθηκε προκειμένου να γίνει αναπροσαρμογή 

των οικονομικών παραμέτρων του διαγωνισμού. Επιπλέον, η διαδικασία ανάθεσης θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί την 1η Ιανουαρίου 2023, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σίτισης του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών σε Αθήνα, Άμφισσα, Καρπενήσι και Θήβα. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Τακτικός Προϋπολογισμός του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Η δαπάνη για την/τις εν λόγω σύμβαση/συμβάσεις θα βαρύνει τον Κ.Α.E.: 2631 για 

τα οικονομικά έτη 2023-4 ως ακολούθως:  

 

Οικονομικό Έτος Κ.Α.Ε. Ποσό (ευρώ) με Φ.Π.Α. 

2023 2631 € 546.600,00 

2024 2631 € 546.600,00 

 

Η παρούσα διαδικασία στηρίζεται στις ακόλουθες αποφάσεις: 

- 2/85154/ΔΠΓΚ/04.03.2022 (ΑΔΑ: 9ΤΧΑΗ-Ρ2Ζ) απόφαση «αναπροσαρμογής ορίων της παρ. 1 του 

άρθρου 67 του ν.4270/2014 – Καθορισμός δαπανών για τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

άθρου 67 του ν.4270/2014 περί πολυετών υποχρεώσεων» της Δ/νσης Προϋπολογισμού Γενικής 

Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών 

- Το Φ.Ε.Κ. 4919/21-09-2022/τ. Β. «Καθορισμός του ημερήσιου σιτηρεσίου για τους φοιτητές των 

προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών των ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 

- Την αριθμ. 9η/06.10.2022 (ΑΔΑ: 997Θ46Ψ8Ζ6-ΓΛΑ) απόφαση του Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών έγκρισης Προκήρυξης νέου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού  

άνω των ορίων για την ανάδειξη Αναδόχου /Αναδόχων για την Σίτιση φοιτητών του ΓΠΑ Αθηνών με 

έδρα την Αθήνα και  των Τμημάτων με έδρα την  Άμφισσα, την Θήβα και το Καρπενήσι   

- Την 578/06.10.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω84146Ψ8Ζ6-ΤΩΜ)  
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης/των συμβάσεων είναι η ανάδειξη Αναδόχου εκμετάλλευσης του φοιτητικού 

εστιατορίου για την σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και η ανάδειξη 

αναδόχου/αναδόχων για την σίτιση των φοιτητών στα τμήματα του Ιδρύματος στην Άμφισσα, στη Θήβα και 

στο Καρπενήσι για το χρονικό διάστημα από 01.01.2023 (ή άλλως από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης, με μείωση του ανάλογου ποσού της σύμβασης που θα υπογραφεί) έως 31/12/2024.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) :  

• 55300000-3 (Υπηρεσίες Εστιατορίου και Παροχής φαγητού),  

• 55320000-9 (Υπηρεσίες παροχής γευμάτων) και  

• 55322000-3 (Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων).  

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 

 

ΤΜΗΜΑ 1: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα (ενδεικτικός αριθμός 

φοιτητών 700) από 01/01/2023 [εάν έχει υπογραφεί η σύμβαση ή άλλως από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης, (στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει και μείωση του ανάλογου ποσού της σύμβασης που θα 

υπογραφεί)], έως 31/12/2024. Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των € 649.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 13% 

€ 84.370,00 ήτοι τελικής αξίας € 733.370,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΤΜΗΜΑ 2: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Άμφισσα (ενδεικτικός 

αριθμός φοιτητών 77) από 01/01/2023 [εάν έχει υπογραφεί η σύμβαση ή άλλως από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης, (στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει και μείωση του ανάλογου ποσού της σύμβασης 

που θα υπογραφεί)], έως 31/12/2024. Η εκτιμώμενη αξίας ανέρχεται στο ποσό των € 84.700,00 πλέον 

Φ.Π.Α. 13% € 11.011,00 ήτοι τελικής αξίας € 95.711,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΤΜΗΜΑ 3: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Καρπενήσι (ενδεικτικός 

αριθμός φοιτητών 131) από 01/01/2023 [εάν έχει υπογραφεί η σύμβαση ή άλλως από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης (στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει και μείωση του ανάλογου ποσού της σύμβασης 

που θα υπογραφεί)], έως 31/12/2024. Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των € 144.100,00 πλέον 

Φ.Π.Α. 13% € 18.733,00 ήτοι τελικής αξίας € 162.833,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΤΜΗΜΑ 4: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Θήβα (ενδεικτικός αριθμός 

φοιτητών 81) από 01/01/2023 [εάν έχει υπογραφεί η σύμβαση ή άλλως από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης (στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει και μείωση του ανάλογου ποσού της σύμβασης που θα 

υπογραφεί)], έως 31/12/2024. Η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των € 89.633,63 πλέον Φ.Π.Α. 13% € 

11.652,37 ήτοι τελικής αξίας € 101.286,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία ολόκληρης της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των € 967.433,63 πλέον Φ.Π.Α. 

13% € 125.766,37 ήτοι τελικής αξίας € 1.093.200,00.  





 

Σελίδα 7 

 

Ο πραγματικός αριθμός των δικαιούμενων δωρεάν σίτισης φοιτητών θα προκύπτει από την ονομαστική 

κατάσταση εγγεγραμμένων φοιτητών, για κάθε εστιατόριο, που θα δίδεται στον/στους πάροχο/χους 

υπηρεσιών, από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο/Οι πάροχος/οι 

υποχρεούται/νται να σιτίζει/ουν μικρότερο ή μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών για τα Τμήματα αυτά. 

 

Ο κάθε οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει προσφορά για το αντικείμενο της σύμβασης ενός Τμήματος 

ή δύο Τμημάτων ή τριών Τμημάτων ή και για τα τέσσερα Τμήματα, υποχρεωτικά όμως μέσα στη προσφορά 

του ξεχωριστά για το καθένα. Η ανάθεση για την σίτιση των φοιτητών για τα παραπάνω τμήματα δύναται να 

ανατεθεί σε ένα προσφέροντα για ένα ή για δύο ή για τρία ή και για τα τέσσερα τμήματα ή σε διαφορετικούς 

προσφέροντες για κάθε τμήμα ξεχωριστά. 

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τέσσερα (4). 

 

Οι ζητούμενες υπηρεσίες του προαναφερόμενου Τμήματος 1 κατατάσσονται στον κωδικό CPV: 55300000-3 

(Υπηρεσίες Εστιατορίου και Παροχής φαγητού) και συμπληρωματικών CPV 55320000-9 (Υπηρεσίες παροχής 

γευμάτων) και 55322000-3 (Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων), βάσει του Καταλόγου Κοινής Ονοματολογίας 

Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement Vocabulary codes-CPV).  

Οι ζητούμενες υπηρεσίες του προαναφερόμενου Τμήματος 2 κατατάσσονται στον κωδικο CPV: 55300000-3 

(Υπηρεσίες Εστιατορίου και Παροχής φαγητού) και συμπληρωματικών CPV 55320000-9 (Υπηρεσίες παροχής 

γευμάτων) και 55322000-3 (Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων), βάσει του Καταλόγου Κοινής Ονοματολογίας 

Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement Vocabulary codes-CPV). 

Οι ζητούμενες υπηρεσίες του προαναφερόμενου Τμήματος 3 κατατάσσονται στον κωδικο CPV: 55300000-3 

(Υπηρεσίες Εστιατορίου και Παροχής φαγητού) και συμπληρωματικών CPV 55320000-9 (Υπηρεσίες παροχής 

γευμάτων) και 55322000-3 (Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων), βάσει του Καταλόγου Κοινής Ονοματολογίας 

Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement Vocabulary codes-CPV). 

Οι ζητούμενες υπηρεσίες του προαναφερόμενου Τμήματος 4 κατατάσσονται στον κωδικο CPV: 55300000-3 

(Υπηρεσίες Εστιατορίου και Παροχής φαγητού) και συμπληρωματικών CPV 55320000-9 (Υπηρεσίες παροχής 

γευμάτων) και 55322000-3 (Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων), βάσει του Καταλόγου Κοινής Ονοματολογίας 

Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement Vocabulary codes-CPV). 

 

Η Γεωγραφική Περιοχή, για το προαναφερόμενο Τμήμα 1 της σύμβασης, βάσει της κοινής 

Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorial units for statistics-NUTS) 

του δημόσιου φορέα/τόπου παράδοσης είναι: EL303-Αθήνα. 

Η Γεωγραφική Περιοχή, για το προαναφερόμενο Τμήμα 2 της σύμβασης, βάσει της κοινής 

Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorial units for statistics-NUTS) 

του δημόσιου φορέα/τόπου παράδοσης είναι: EL645-Φωκίδα. 

Η Γεωγραφική Περιοχή, για το προαναφερόμενο Τμήμα 3 της σύμβασης, βάσει της κοινής 
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Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorial units for statistics-NUTS) 

του δημόσιου φορέα/τόπου παράδοσης είναι: EL643-Ευρυτανία. 

Η Γεωγραφική Περιοχή, για το προαναφερόμενο Τμήμα 4 της σύμβασης, βάσει της κοινής 

Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων (Nomenclature of territorial units for statistics-NUTS) 

του δημόσιου φορέα/τόπου παράδοσης είναι: EL641-Βοιωτία. 

 

Η παρούσα διακήρυξη αφορά Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, άνω των ορίων, με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής για 

την ανάδειξη αναδόχου/ων για την σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στα 

τμήματα του Ιδρύματος στην Αθήνα, στην Άμφισσα, στη Θήβα και στο Καρπενήσι. 

 

Οι υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν ως εξής: 

 

Στο ΤΜΗΜΑ 1: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα. Η 

σίτιση θα πραγματοποιείται στο φοιτητικό εστιατόριο που στεγάζεται σε κτίριο του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο βρίσκεται επί της Ιερά Οδού 86, και παρέχεται στον Ανάδοχο άνευ 

υποχρέωσης καταβολής μισθώματος (ενοικίου). Το εστιατόριο είναι εφοδιασμένο και με απαραίτητο 

εξοπλισμό για την υποστήριξη της σίτισης. Ο εξοπλισμός του, παραχωρείται για χρήση στον ανάδοχο, 

δωρεάν. Στην περίπτωση που ο εξοπλισμός αυτός δεν επαρκεί για την απρόσκοπτη λειτουργία των 

μαγειρείων και εστιατορίων, για την άνετη εξυπηρέτηση των σιτιζομένων φοιτητών ή στην περίπτωση που 

δεν λειτουργεί, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προμηθευτεί και να εγκαταστήσει με δική του μέριμνα και 

δαπάνες, τον απαραίτητο εξοπλισμό, τα απαραίτητα σκεύη κ.λπ. για την απρόσκοπτη λειτουργία των 

μαγειρείων και εστιατορίων, σε αριθμό και ποιότητα (ανοξείδωτα σκεύη, κλπ.) που να επαρκεί για την άνετη 

εξυπηρέτηση των σιτιζομένων φοιτητών. Η αντικατάσταση εξοπλισμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών λόγω μη λειτουργίας θα γίνεται μόνο κατόπιν έγκρισης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. 

Μεταφορά ή επέκταση του εστιατορίου σε άλλους χώρους, αποφασισμένη από πλευράς Πανεπιστημίου, δεν 

επηρεάζει την ισχύ της σύμβασης. 

 

Στο ΤΜΗΜΑ 2: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Άμφισσα. Η 

σίτιση θα πραγματοποιείται σε χώρο εστιατορίου τον οποίο θα διαθέσει ο Ανάδοχος. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να μισθώσει και να εξοπλίσει χώρο εστιατορίου με δικές του δαπάνες. Το εστιατόριο πρέπει να 

διαθέτει, επί ποινή αποκλεισμού, αίθουσα εστίασης/σίτισης φοιτητών (κλειστή αίθουσα, όχι υπαίθρια), με 

ωφέλιμο χώρο εμβαδού τουλάχιστον 50,00 τ.μ.. Εννοείται ότι στο προαναφερόμενο εμβαδό δεν 

συμπεριλαμβάνονται λοιποί χώροι του εστιατορίου, όπως βοηθητικοί χώροι παρασκευής και αποθήκευσης 

τροφίμων, κλπ., όπως άλλωστε προβλέπουν οι προαναφερόμενες διατάξεις της Υ.Α. υπ’ 

αριθ.Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/ 23.6.2017. Διευκρινίζεται ότι, για την πόλη της Άμφισσας, το εστιατόριο, θα 

βρίσκεται, επί ποινή αποκλεισμού, εντός του Σχεδίου Πόλης, διότι η πόλη είναι μικρή, οι αποστάσεις είναι 

μικρές και οι εγκαταστάσεις του Τμήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου εκεί βρίσκονται στα όρια του 

Σχεδίου Πόλης. 
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Στο ΤΜΗΜΑ 3: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Καρπενήσι. Οι 

χώροι σίτισης θα διατεθούν από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στον  Ανάδοχο άνευ υποχρέωσης 

καταβολής μισθώματος (ενοικίου). Το εστιατόριο είναι εφοδιασμένο και με απαραίτητο εξοπλισμό για την 

υποστήριξη της σίτισης. Ο εξοπλισμός του, παραχωρείται για χρήση στον ανάδοχο, δωρεάν. Στην περίπτωση 

που ο εξοπλισμός αυτός δεν επαρκεί για την απρόσκοπτη λειτουργία των μαγειρείων και εστιατορίων, για την 

άνετη εξυπηρέτηση των σιτιζομένων φοιτητών ή στην περίπτωση που δεν λειτουργεί, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να προμηθευτεί και να εγκαταστήσει με δική του μέριμνα και δαπάνες, τον απαραίτητο 

εξοπλισμό, τα απαραίτητα σκεύη κ.λπ. για την απρόσκοπτη λειτουργία των μαγειρείων και εστιατορίων, σε 

αριθμό και ποιότητα (ανοξείδωτα σκεύη, κλπ.) που να επαρκεί για την άνετη εξυπηρέτηση των σιτιζομένων 

φοιτητών. Η αντικατάσταση εξοπλισμού του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Καρπενήσι λόγω μη 

λειτουργίας θα γίνεται μόνο κατόπιν έγκρισης του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. 

 

Στο ΤΜΗΜΑ 4: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Θήβα. Η σίτιση 

θα πραγματοποιείται σε χώρο εστιατορίου τον οποίο θα διαθέσει ο Ανάδοχος. Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να μισθώσει και να εξοπλίσει χώρο εστιατορίου με δικές του δαπάνες. Το εστιατόριο πρέπει να 

διαθέτει, επί ποινή αποκλεισμού, αίθουσα εστίασης/σίτισης φοιτητών (κλειστή αίθουσα, όχι υπαίθρια), με 

ωφέλιμο χώρο εμβαδού τουλάχιστον 50 τ.μ.. Εννοείται ότι στο προαναφερόμενο εμβαδό δεν 

συμπεριλαμβάνονται λοιποί χώροι του εστιατορίου, όπως βοηθητικοί χώροι παρασκευής και αποθήκευσης 

τροφίμων, κλπ., όπως άλλωστε προβλέπουν οι προαναφερόμενες διατάξεις της Υ.Α. υπ’ 

αριθ.Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/ 23.6.2017. Διευκρινίζεται ότι, για την πόλη της Θήβας, το εστιατόριο, θα βρίσκεται, 

επί ποινή αποκλεισμού, εντός του Σχεδίου Πόλης, διότι η πόλη είναι μικρή, οι αποστάσεις είναι μικρές και οι 

εγκαταστάσεις του Τμήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου εκεί βρίσκονται στα όρια του Σχεδίου Πόλης. 

 

Σε όσες από τις προαναφερόμενες περιπτώσεις προβλέπεται η παραχώρηση από τον ανάδοχο χώρου 

εστιατορίου για τη σίτιση των φοιτητών (δηλαδή για την Άμφισσα και τη Θήβα), ο υποψήφιος ανάδοχος 

οφείλει να προσκομίσει με την τεχνική προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού τα εξής: 

 

➢ Άδεια λειτουργίας του αντίστοιχου εστιατορίου εάν υπάρχει, ή ενοικιαστήρια συμβόλαια ή 

Υπεύθυνες Δηλώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου 8, του 1559/1986, των 

ιδιοκτητών των ακινήτων ότι υπάρχει συμφωνία ενοικίασης με τον υποψήφιο ανάδοχο του 

συγκεκριμένου χώρου εστιατορίου που θα περιλαμβάνει αίθουσα σίτισης φοιτητών (κλειστή αίθουσα, 

όχι υπαίθρια) με ωφέλιμο χώρο του απαιτούμενου από την παρούσα Διακήρυξη εμβαδού (μη 

συμπεριλαμβανομένων όλων των λοιπών χώρων, όπως των βοηθητικών χώρων παρασκευής και 

αποθήκευσης τροφίμων, κλπ.) και ότι το ακίνητο θα είναι διαθέσιμο στον ανάδοχο κατά την 

υπογραφή της σύμβασης.  

i. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας εστιατορίου, Υπεύθυνη Δήλωση, 

σύμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου 8, του 1559/1986, στην οποία ο υποψήφιος 

ανάδοχος θα δηλώνει ότι το ακίνητο θα είναι διαθέσιμο και έτοιμο για χρήση εστιατορίου το 

αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και ότι πρόκειται για χώρο εστιατορίου με 
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αίθουσα σίτισης φοιτητών (κλειστή αίθουσα, όχι υπαίθρια) με ωφέλιμο χώρο του 

απαιτούμενου από την παρούσα Διακήρυξη εμβαδού (μη συμπεριλαμβανομένων όλων των 

λοιπών χώρων, όπως των βοηθητικών χώρων παρασκευής και αποθήκευσης τροφίμων, 

κλπ.).  

ii. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας εστιατορίου, βεβαίωση από την 

αρμόδια υπηρεσία περί καταλληλότητας του ακινήτου για χρήση του ως εστιατορίου. Σε 

περίπτωση που κατά την υποβολή της προσφοράς δεν έχει εκδοθεί η σχετική βεβαίωση, ο 

υποψήφιος ανάδοχος προσκομίζει με την προσφορά του Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με 

την παράγραφο 4, του άρθρου 8, του 1559/1986, στην οποία δηλώνει ότι έχει υποβάλλει 

προς την αρμόδια υπηρεσία αίτηση έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης και αναφέρει την 

ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και την υπηρεσία στην οποία υποβλήθηκε. Στην 

περίπτωση αυτή ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να προσκομίσει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών την βεβαίωση το αργότερο έως την κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

iii. Σχεδιαγράμματα των διαθέσιμων χώρων του ακινήτου, των εσωτερικών του χώρων καθώς 

και της προσβασιμότητάς του. Στα σχεδιαγράμματα θα προσδιορίζεται ο ωφέλιμος χώρος της 

αίθουσας σίτισης φοιτητών, όπως αυτός ορίζεται από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου με 

τίτλο «δ. Αίθουσα πελατών» των περιπτώσεων «1 και 2 Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης 

παρασκευής και διάθεσης πλήρους ή μερικής επεξεργασίας» της ενότητας «Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» του άρθρου 14 της Απόφασης του Υπουργού Υγείας υπ’ αριθ. 

Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/23.6.2017 (ΦΕΚ 2161 τ.Β΄). 

➢ Οι άδειες λειτουργίας κατατίθενται από τον ανάδοχο και κατά την υπογραφή της σύμβασης και θα 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των αδειών 

λειτουργίας πριν την υπογραφή της σύμβασης και κατά την εκτέλεσή της, ο ανάδοχος οφείλει να 

ενημερώνει άμεσα (εντός 5 ημερών) το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μη κατάθεση των αδειών 

λειτουργίας κατά την υπογραφή της σύμβασης συνιστά λόγο αδυναμίας υπογραφής της σύμβασης 

και έκπτωσης του αναδόχου. 

➢ Οι διαδικασίες και οι δαπάνες για την έκδοση αδειών και κάθε άλλης διαδικασίας που απαιτείται για τη 

νόμιμη λειτουργία των εστιατορίων αποτελεί ευθύνη του αναδόχου. 

Όλοι οι χώροι εστιατορίου που θα διαθέσει ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτουν πρόσβαση για ΑΜΕΑ, 

καθώς και WC για ΑΜΕΑ. 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 01.01.2023 [εάν έχει υπογραφεί η σύμβαση ή άλλως από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει και μείωση του ανάλογου ποσού 

της σύμβασης που θα υπογραφεί)] έως 31/12/2024.  

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 
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- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 

κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των 

άρθρων 324-337 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 

2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

- του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», 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 των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του 

άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» 

κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».  

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 

“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

- της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 

ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 

Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 
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- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 

τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

- 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», 

- 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 

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»  

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 

στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»  

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 

των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 

119, 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

- Το Ν. 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α’/25.04.2019) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση 

Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» 
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- Το Ν. 4609/2019 (ΦΕΚ 67/Α’/03.05.2019) «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, 

Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 

- Το Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α’/01.04.2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 

2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την 

προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί 

(εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 

15.06.2016) – Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και 

άλλες διατάξεις. Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής 

Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» 

- Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/Α΄/09.03.2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 

ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

- 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. 

- 2/85154/ΔΠΓΚ/04.03.2022 (ΑΔΑ: 9ΤΧΑΗ-Ρ2Ζ) απόφαση «αναπροσαρμογής ορίων της παρ. 1 του 

άρθρου 67 του ν.4270/2014 – Καθορισμός δαπανών για τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

άθρου 67 του ν.4270/2014 περί πολυετών υποχρεώσεων» της Δ/νσης Προϋπολογισμού Γενικής 

Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών 

- Το Φ.Ε.Κ. 4919/21-09-2022/τ. Β. «Καθορισμός του ημερήσιου σιτηρεσίου για τους φοιτητές των 

προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών των ανωτάτων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων» 

- Την αριθμ. 9η/06.10.2022 (ΑΔΑ: 997Θ46Ψ8Ζ6-ΓΛΑ) απόφαση του Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών έγκρισης Προκήρυξης νέου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού  

άνω των ορίων για την ανάδειξη Αναδόχου /Αναδόχων για την Σίτιση φοιτητών του ΓΠΑ Αθηνών με 

έδρα την Αθήνα και  των Τμημάτων με έδρα την  Άμφισσα, την Θήβα και το Καρπενήσι   

- Την 578/06.10.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω84146Ψ8Ζ6-ΤΩΜ)  

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04η/11/2022 και ώρα 14:00 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 

(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 10/10/2022 στην 

Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  174486  και 

αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 

76 του Ν.4727/2020, 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) :   

https://www2.aua.gr/el στη διαδρομή: Ανακοινώσεις ► Κατηγορία (Προκηρύξεις Διαγωνισμών) ► Υπηρεσία 

(Διεύθυνση Οικονομικού), στις 14/10/2022.  

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων  βαρύνει το Ειδικό Ταμείο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 

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 καθόλη 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://et.diavgeia.gov.gr/
https://www2.aua.gr/el
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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. η με αρ. 2022/S 199-564593 Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη 

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με 

τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

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 έξι (6) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη 

σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι 

προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). 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 είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 

αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή 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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας 

αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την 

προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο 

ΚΗΜΔΗΣ.  

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη 

μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην 

ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή 

έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς 

τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση 

τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη 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 ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 

του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), 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 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. 
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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 περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Σχετικά υποδείγματα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

αποτυπώνονται στο Παράρτημα VIII της παρούσας διακήρυξης. 

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

εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 

Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 

επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά 

μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της 

αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε 

εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της 

προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 

περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που 

επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

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.), 
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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, 5, 6 και 7 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. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 

με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται 

η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 

φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 

επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, 

συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη 

νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις 

οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 

της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 

συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, ποσοστού 2% επί 

της εκτιμώμενης αξίας του κάθε Τμήματος χωρίς τον Φ.Π.Α. ποσού σε ευρώ: 

Για το ΤΜΗΜΑ 1: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα: Ποσό € 

12.980,00 (δώδεκα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ευρώ) 

Για το ΤΜΗΜΑ 2: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Άμφισσα: Ποσό € 

1.694,00 (χιλίων εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων ευρώ) 

Για το ΤΜΗΜΑ 3: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Καρπενήσι: Ποσό € 

2.882,00 (δύο χιλιάδων οχτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ) 

 Για το ΤΜΗΜΑ 4: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Θήβα: Ποσό € 

1.792,67 (χιλίων επτακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και εξήντα επτά 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, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, 

πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
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Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε 

κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης 

των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

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 

στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.  

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8 γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 

δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) 

υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, 

στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της 

προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των 

παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον 

προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 

3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως 

απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που 

προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής  

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 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 ένα από τα ακόλουθα 

εγκλήματα:  

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), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 

(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική 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 παρ. 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 στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 
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159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών 

λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) 

του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με 

την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 

Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 

(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 

(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη 

με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των 

άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 

οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 

συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 

(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 

του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, 

καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 

την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 

2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 

(Α’ 139), 

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), και τα 

εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  
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- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

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 οικονομικός φορέας 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  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας 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. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο 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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, ο  οικονομικός φορέας 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, οικονομικός 

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί 

αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί 

τους όρους αυτής 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) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 

και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται 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 εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 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 με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται 

να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .  

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

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που 

βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.  
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2.2.3.5. Διατηρείται για λόγους αρίθμησης. 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας 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. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής,  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). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή 

έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το 

παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού 

συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και 

μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή 

παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με 

τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία 

κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 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, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης, ήτοι υπηρεσίες μαζικής εστίασης. Ως 

υπηρεσίες μαζικής εστίασης για τη παρούσα διακήρυξη θεωρείται η συστηματική, επί καθημερινής βάσης 

παροχή πλήρους σίτισης (πρωινό – γεύμα – δείπνο) και υπηρεσιών εστίασης (λειτουργία εστιατορίου) για 

διάστημα όχι μικρότερο των εννέα μηνών ετησίως) και όχι περιστασιακή εξυπηρέτηση αναγκών τροφοδοσίας 

κοινωνικών ή άλλων εκδηλώσεων. Tα ανωτέρω θα πρέπει να αναφέρονται σε αριθμό σιτιζομένων για το 

ΤΜΗΜΑ 1: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα σε ελάχιστη 

αποδεκτή μαζική σίτιση η συστηματική επί καθημερινής βάσης παροχή πλήρους σίτισης 700 τουλάχιστον 
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ατόμων για διάστημα όχι μικρότερο των εννέα μηνών ετησίως) κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη (2019, 

2020, 2021), ΤΜΗΜΑ 2: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Άμφισσα σε 

ελάχιστη αποδεκτή μαζική σίτιση η συστηματική επί καθημερινής βάσης παροχή πλήρους σίτισης 77 

τουλάχιστον ατόμων για διάστημα όχι μικρότερο των εννέα μηνών ετησίως) κατά τα τρία (3) προηγούμενα 

έτη (2019, 2020, 2021), για το ΤΜΗΜΑ 3: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

στο Καρπενήσι σε ελάχιστη αποδεκτή μαζική σίτιση η συστηματική επί καθημερινής βάσης παροχή πλήρους 

σίτισης 131 τουλάχιστον ατόμων για διάστημα όχι μικρότερο των εννέα μηνών ετησίως) κατά τα τρία (3) 

προηγούμενα έτη (2019, 2020, 2021) και για το ΤΜΗΜΑ 4: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών στη Θήβα σε ελάχιστη αποδεκτή μαζική σίτιση η συστηματική επί καθημερινής 

βάσης παροχή πλήρους σίτισης 81 τουλάχιστον ατόμων για διάστημα όχι μικρότερο των εννέα μηνών 

ετησίως) κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη (2019, 2020, 2021). 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα 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. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση 

ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα 

καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή 

ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον 

συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

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 

μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 

επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 

ανάθεση υπηρεσία. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα 

πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

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 ποινής αποκλεισμού να διαθέτουν: 

 

Για το ΤΜΗΜΑ 1: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα 

 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν ελάχιστο συνολικό κύκλο εργασιών (Γενικό ετήσιο κύκλο 

εργασιών) για κάθε χρήση ξεχωριστά των τελευταίων τριών (3) ετών (2019, 2020, 2021) ίσο με το ύψος 





 

Σελίδα 25 

του ετήσιου Προϋπολογισμού της Διακήρυξης (χωρίς τον Φ.Π.Α.) για το συγκεκριμένο Τμήμα ήτοι € 

324.500,00. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών (δηλαδή εκτέλεση έργων 

συναφών προς το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης) για κάθε χρήση ξεχωριστά των τελευταίων τριών 

(3) ετών (2019, 2020, 2021) ίσο με το ύψος του ετήσιου Προϋπολογισμού της Διακήρυξης (χωρίς τον 

Φ.Π.Α.) για το συγκεκριμένο Τμήμα ήτοι € 324.500,00. 

Ο ειδικός ετήσιος κύκλος θα πρέπει να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 700 άτομα ημερησίως, για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) μηνών ετησίως. 

 

Για το ΤΜΗΜΑ 2: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Άμφισσα 

 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν ελάχιστο συνολικό κύκλο εργασιών (Γενικό ετήσιο κύκλο 

εργασιών) για κάθε χρήση ξεχωριστά των τελευταίων τριών (3) ετών (2019, 2020, 2021) ίσο με το ύψος 

του ετήσιου Προϋπολογισμού της Διακήρυξης (χωρίς τον Φ.Π.Α.) για το συγκεκριμένο Τμήμα ήτοι € 

42.350,00. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών (δηλαδή εκτέλεση έργων 

συναφών προς το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης) για κάθε χρήση ξεχωριστά των τελευταίων τριών 

(3) ετών (2019, 2020, 2021) ίσο με το ύψος του ετήσιου Προϋπολογισμού της Διακήρυξης (χωρίς τον 

Φ.Π.Α.) για το συγκεκριμένο Τμήμα ήτοι € 42.350,00. 

Ο ειδικός ετήσιος κύκλος θα πρέπει να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 77 άτομα ημερησίως, για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) μηνών ετησίως. 

 

Για το ΤΜΗΜΑ 3: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Καρπενήσι 

 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν ελάχιστο συνολικό κύκλο εργασιών (Γενικό ετήσιο κύκλο 

εργασιών) για κάθε χρήση ξεχωριστά των τελευταίων τριών (3) ετών (2019, 2020, 2021) ίσο με το ύψος 

του ετήσιου Προϋπολογισμού της Διακήρυξης (χωρίς τον Φ.Π.Α.) για το συγκεκριμένο Τμήμα ήτοι € 

72.050,00. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών (δηλαδή εκτέλεση έργων 

συναφών προς το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης) για κάθε χρήση ξεχωριστά των τελευταίων τριών 

(3) ετών (2019, 2020, 2021) ίσο με το ύψος του ετήσιου Προϋπολογισμού της Διακήρυξης (χωρίς τον 

Φ.Π.Α.) για το συγκεκριμένο Τμήμα ήτοι € 72.050,00. 

Ο ειδικός ετήσιος κύκλος θα πρέπει να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 131 άτομα ημερησίως, για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) μηνών ετησίως. 

 

Για το ΤΜΗΜΑ 4: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Θήβα 

 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν ελάχιστο συνολικό κύκλο εργασιών (Γενικό ετήσιο κύκλο 

εργασιών) για κάθε χρήση ξεχωριστά των τελευταίων τριών (3) ετών (2019, 2020, 2021) ίσο με το ύψος 
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του ετήσιου Προϋπολογισμού της Διακήρυξης (χωρίς τον Φ.Π.Α.) για το συγκεκριμένο Τμήμα ήτοι € 

44.816,81. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών (δηλαδή εκτέλεση έργων 

συναφών προς το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης) για κάθε χρήση ξεχωριστά των τελευταίων τριών 

(3) ετών (2019, 2020, 2021) ίσο με το ύψος του ετήσιου Προϋπολογισμού της Διακήρυξης (χωρίς τον 

Φ.Π.Α.) για το συγκεκριμένο Τμήμα ήτοι € 44.816,81. 

Ο ειδικός ετήσιος κύκλος θα πρέπει να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 81 άτομα ημερησίως, για χρονικό 

διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) μηνών ετησίως. 

 

Τα παραπάνω ποσά θα πρέπει να αναφέρονται και να αφορούν μαζική εστίαση δηλαδή συστηματική, επί 

καθημερινής βάσης, παροχή πλήρους σίτισης (πρωινό-γεύμα-δείπνο) και υπηρεσιών εστίασης (λειτουργία 

εστιατορίου). 

 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα του ενός Τμήματα ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να 

διαθέτει ελάχιστο συνολικό κύκλο εργασιών (Γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών) καθώς και ειδικό 

ετήσιο κύκλο εργασιών για κάθε χρήση ξεχωριστά των τελευταίων τριών (3) ετών (2019, 2020, 2021) ίσο 

με το ύψος του ετήσιου Προϋπολογισμού της Διακήρυξης (χωρίς τον Φ.Π.Α.) για το κάθε Τμήμα αθροιστικά 

για τα οποία υποβάλει προσφορά. Εάν δεν συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτές θα απορρίπτεται η 

προσφορά του για όλα τα τμήματα για τα οποία έχει υποβάλει προσφορά. 

 

β) Βεβαίωση αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης με  

ημερομηνία έκδοσης εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας  

υποβολής προσφορών. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοληπτική ικανότητα για  

χρηματοδότηση και πιστοδοτήσεις τουλάχιστον ίση με το ύψος του ετήσιου Προϋπολογισμού της Διακήρυξης 

(χωρίς τον Φ.Π.Α.) για το κάθε Τμήμα. 

Για το ΤΜΗΜΑ 1: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα βεβαίωση 

αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης με  

ημερομηνία έκδοσης εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας  

υποβολής προσφορών ίση με το ποσό των € 324,500,00. 

Για το ΤΜΗΜΑ 2: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Άμφισσα βεβαίωση 

αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης με  

ημερομηνία έκδοσης εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας  

υποβολής προσφορών ίση με το ποσό των € 42.350,00 

Για το ΤΜΗΜΑ 3: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Καρπενήσι βεβαίωση 

αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης με  

ημερομηνία έκδοσης εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας  

υποβολής προσφορών ίση με το ποσό των € 72.050,00. 
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Για το ΤΜΗΜΑ 4: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Θήβα βεβαίωση 

αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης με  

ημερομηνία έκδοσης εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας  

υποβολής προσφορών ίση με από το ποσό των € 44.816,81. 

 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα του ενός Τμήματα ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να 

διαθέτει βεβαίωση αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης 

με ημερομηνία έκδοσης εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας  

υποβολής προσφορών ίση με το ύψος του ετήσιου Προϋπολογισμού της Διακήρυξης (χωρίς τον Φ.Π.Α.) για 

το κάθε Τμήμα αθροιστικά για τα οποία υποβάλει προσφορά. Εάν δεν συντρέχει ο όρος και η προϋπόθεση 

αυτή θα απορρίπτεται η προσφορά του για όλα τα τμήματα για τα οποία έχει υποβάλει προσφορά. 

Στην Τραπεζική Βεβαίωση Πιστοληπτικής Ικανότητας θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ποιο ποσό διατίθεται 

στην διαγωνιζόμενη εταιρεία για χρηματοδότηση και πιστοδοτήσεις, ώστε να κριθεί εάν καλύπτει τις  

απαιτούμενες προϋποθέσεις πιστοληπτικής ικανότητας της διακήρυξης, και ποιο ποσό χωριστά αφορά  

εγγυητικής επιστολές (Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από 

τα μέλη της ένωσης.  

 

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 διαθέτει την κατάλληλα τεκμηριωμένη και αποδεδειγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία στην παροχή 

υπηρεσιών σίτισης σε Φορείς του Δημόσιου Τομέα ή και σε Ιδιώτες, αντίστοιχου μεγέθους και 

πολυπλοκότητας με τις υπηρεσίες που αφορά η παρούσα διακήρυξη, δηλαδή αποδεδειγμένη 

ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις, σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία σε 

παρόμοια έργα. 

Με τους όρους «Εξειδικευμένες γνώσεις» και «Τεκμηριωμένη εμπειρία» νοούνται οι εμπειρίες και η 

τεχνογνωσία του οικονομικού φορέα σε υπηρεσίες μαζικής σίτισης σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα. 

Και για τα τρία τμήματα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μπορούν να διαθέτουν ελάχιστη αποδεκτή 

μαζική σίτιση η συστηματική επί καθημερινής βάσης παροχή πλήρους σίτισης για διάστημα όχι 

μικρότερο των εννέα μηνών ετησίως) κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη (2019, 2020, 2021) για το 

Τμήμα 1 σε τουλάχιστον 700 Άτομα, για το Τμήμα 2 σε τουλάχιστον 77 άτομα, για το Τμήμα 3 σε 

τουλάχιστον 131 άτομα και για το Τμήμα 4  σε τουλάχιστον 81 άτομα. Κάθε διαγωνιζόμενος θα 

πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο πίνακα ψηφιακά υπογεγραμμένο, σύμφωνα με το Παράρτημα 

VI της παρούσας διακήρυξης, στον οποίο να αναγράφονται τα απαιτούμενα πεδία προς απόδειξη 

της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας τους στις υπηρεσίες μαζικής σίτισης σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Επιπλέον συνοδευτικά θα πρέπει να κατατεθούν αντίγραφα των συμβάσεων που επικαλούνται στον 
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Πίνακα καθώς και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών. Όσον αφορά τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης 

εάν ο Αποδέκτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται αντίστοιχη βεβαίωση 

καλής εκτέλεσης που συντάσσεται και εκδίδεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν ο Αποδέκτης 

είναι ιδιώτης, υποβάλλονται ως στοιχεία τεκμηρίωσης σχετικές συμβάσεις ή οποιοδήποτε άλλο 

έγγραφο - παραστατικό. Εφόσον ένα έργο δεν έχει ολοκληρωθεί θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος της 

εκτελεσθείσας δαπάνης και το οποίο θα καλύπτεται από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. 

• Να τηρούνται οι  υποχρεώσεις τους που απορρέουν (άρθρο 18 παρ. 2) από τις διατάξεις   της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί 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. 

Σε περίπτωση δε Ένωσης εταιρειών/Κοινοπραξίας οι συγκεκριμένες ελάχιστες προϋποθέσεις μπορούν να 

καλύπτονται αθροιστικά από όλα τα μέλη της Ένωσης - Κοινοπραξίας. 

Όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις αποτελούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό, τις 

οποίες πρέπει να πληρούν οι συμμετέχοντες και να τις δηλώσουν σχετικά στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης/Προμήθειας ΕΕΕΣ/ΕΕΕΠ (ESPD) έντυπο. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα αποδείξουν ότι 

πληρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις που αποδέχτηκαν με δικαιολογητικά που θα καταθέσουν. 

 

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 των 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 ή ISO 22000:2018, Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων  

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

υπηρεσίες 

γ) το Πρότυπο OHSAS 18001:2007 ή ISO 45001:2018, Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην 

Εργασία 

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

υπηρεσίες ή ισοδύναμα τους, όπως αυτά ισχύουν σήμερα. 

Η αναθέτουσα αρχή αναγνωρίζει ισοδύναμα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς διαπιστευμένους 

από ισοδύναμους Οργανισμούς διαπίστευσης, εδρεύοντες και σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνει δεκτά 

άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος 

οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών 

προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός 
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φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας. 

 

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. 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 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. 

Η εκτέλεση των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η 

προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση 

αυτή.  

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός 

φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3.. 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, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση από την 

σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου 

δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.  

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o 
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προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 

σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο 

πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.   

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

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 δια του ΕΕΕΣ κατά 

τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και 

κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 

4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 

παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  

αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 

περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ). 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 

τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 

οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 

2.2.3 της παρούσας. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα με 

το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και 

μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν 

να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή. 

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 ΙΙΙ, το οποίο 

ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται 

βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται 

από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1. 
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Λόγω του ότι η παρούσα διακήρυξη υποδιαιρείται σε τέσσερα (4) τμήματα, τα κριτήρια επιλογής δεν 

διαφέρουν από τμήμα σε τμήμα και μπορεί να συμπληρωθεί ένα ΕΕΕΣ και για τα τέσσερα (4) τμήματα σε 

περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα του ενός τμήματα. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 

υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 

και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, 

εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση 

της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. Ο οικονομικός 

φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική 

υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 

αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 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. Στο ΕΕΕΣ 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. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 

του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή 

περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 

του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, 

σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει 

κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

(περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον 

δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 

περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 
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καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 

υποχρεώσεις του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 

προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και 

στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 

περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 

διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση 

συναίνεσης.  

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. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5 

και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους 

στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω: 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 

πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 

2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 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 
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παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. Οι 

επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) 

του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 

αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή 

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 

προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του.  

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 την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 

αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του   

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ 

αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 

παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 

έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι 

δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή 

ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του 

Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις 

ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η 

μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 
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Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 

εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα 

έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) 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 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 

σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.5 δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, που καθορίζονται 

κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση 

του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που αντιστοιχεί σε ανώνυμη 

εταιρεία (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.5 της παρούσας ανωτέρω).   

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται: 

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την περ. 

α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου 

δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του 

προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις 

επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά 

περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές 

εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το 

οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα 

στην παράγραφο 2.2.3.5. 

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου: 

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι 

ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. 

- 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 (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Ειδικότερα: 

- Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του 

Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές 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 (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν 

σε ανώνυμες εταιρείες: 
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Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν : 

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι 

ονομαστικές 

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον 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. 

iii) 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.     

Β) εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η 

ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν: 

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει 

σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για την περίπτωση μη 

πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου 

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή 

δικαιωμάτων ψήφου, 

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν 

τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική 

Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί 

τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική 

ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να αποδείξει τη 

δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την προαναφερόμενη κατάσταση, διαφορετικά η μη υποβολή της 

σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.  

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους της 

έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την παράγραφο 3.1.2 

της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία συμμετέχει 

εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 

του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως 

αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα 

αναφερόμενα στην περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.  

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 
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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 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 οικείο 

επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.  

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη 

καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί 

έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες 

διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν  

α) Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2019, 2020 

και 2021) 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 (2019, 2020 και 2021), 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 2021 δεν έχει δημοσιευθεί, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν ισοζύγιο 

μηνός Δεκεμβρίου 2021, συνοδευόμενο από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν 

το συνολικό ύψος του ετήσιου κύκλου εργασιών για τη χρήση 2021. 

 

Για το ΤΜΗΜΑ 1: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα: 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν ελάχιστο συνολικό κύκλο εργασιών (Γενικό ετήσιο κύκλο 

εργασιών) για κάθε χρήση ξεχωριστά των τελευταίων τριών (3) ετών (2019, 2020, 2021) ίσο με το ύψος 

του ετήσιου Προϋπολογισμού της Διακήρυξης (χωρίς τον Φ.Π.Α.) για το συγκεκριμένο Τμήμα ήτοι € 

324.500,00. 

 

Για το ΤΜΗΜΑ 2: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Άμφισσα: 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν ελάχιστο συνολικό κύκλο εργασιών (Γενικό ετήσιο κύκλο 

εργασιών) για κάθε χρήση ξεχωριστά των τελευταίων τριών (3) ετών (2019, 2020, 2021) ίσο με το ύψος 

του ετήσιου Προϋπολογισμού της Διακήρυξης (χωρίς τον Φ.Π.Α.) για το συγκεκριμένο Τμήμα ήτοι € 

42.350,00. 
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Για το ΤΜΗΜΑ 3: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Καρπενήσι: 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν ελάχιστο συνολικό κύκλο εργασιών (Γενικό ετήσιο κύκλο 

εργασιών) για κάθε χρήση ξεχωριστά των τελευταίων τριών (3) ετών (2019, 2020, 2021) ίσο με το ύψος 

του ετήσιου Προϋπολογισμού της Διακήρυξης (χωρίς τον Φ.Π.Α.) για το συγκεκριμένο Τμήμα ήτοι € 

72.050,00. 

 

Για το ΤΜΗΜΑ 4: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Θήβα: 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν ελάχιστο συνολικό κύκλο εργασιών (Γενικό ετήσιο κύκλο 

εργασιών) για κάθε χρήση ξεχωριστά των τελευταίων τριών (3) ετών (2019, 2020, 2021) ίσο με το ύψος 

του ετήσιου Προϋπολογισμού της Διακήρυξης (χωρίς τον Φ.Π.Α.) για το συγκεκριμένο Τμήμα ήτοι € 

44.816,81. 

 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα του ενός Τμήματα ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να 

διαθέτει ελάχιστο συνολικό κύκλο εργασιών (Γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών) για κάθε χρήση 

ξεχωριστά των τελευταίων τριών (3) ετών (2019, 2020, 2021) ίσο με το ύψος του ετήσιου Προϋπολογισμού 

της Διακήρυξης (χωρίς τον Φ.Π.Α.) για το κάθε Τμήμα αθροιστικά για τα οποία υποβάλει προσφορά. 

 

β) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνεται ο ειδικός ετήσιος κύκλος εργασιών από την 

παροχή υπηρεσιών μαζικής εστίασης (δηλαδή εκτέλεση έργων συναφών προς το αντικείμενο της παρούσας 

διακήρυξης) για κάθε χρήση των τριών (3) τελευταίων ετών (2019, 2020 και 2021). 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 (λειτουργία εστιατορίου) σε 

τουλάχιστον: 

 

Για το ΤΜΗΜΑ 1: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα 700 άτομα 

ημερησίως, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) μηνών ετησίως. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών (δηλαδή εκτέλεση έργων 

συναφών προς το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης) για κάθε χρήση ξεχωριστά των τελευταίων τριών 

(3) ετών (2019, 2020, 2021) ίσο με το ύψος του ετήσιου Προϋπολογισμού της Διακήρυξης (χωρίς τον 

Φ.Π.Α.) για το συγκεκριμένο Τμήμα ήτοι € 324.500,00. 

 

Για το ΤΜΗΜΑ 2: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Άμφισσα 77 άτομα 

ημερησίως, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) μηνών ετησίως. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών (δηλαδή εκτέλεση έργων 

συναφών προς το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης) για κάθε χρήση ξεχωριστά των τελευταίων τριών 

(3) ετών (2019, 2020, 2021) ίσο με το ύψος του ετήσιου Προϋπολογισμού της Διακήρυξης (χωρίς τον 

Φ.Π.Α.) για το συγκεκριμένο Τμήμα ήτοι € 42.350,00. 
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Για το ΤΜΗΜΑ 3: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Καρπενήσι 131 άτομα 

ημερησίως, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) μηνών ετησίως. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών (δηλαδή εκτέλεση έργων 

συναφών προς το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης) για κάθε χρήση ξεχωριστά των τελευταίων τριών 

(3) ετών (2019, 2020, 2021) ίσο με το ύψος του ετήσιου Προϋπολογισμού της Διακήρυξης (χωρίς τον 

Φ.Π.Α.) για το συγκεκριμένο Τμήμα ήτοι € 72.050,00. 

 

Για το ΤΜΗΜΑ 4: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Θήβα 81 άτομα 

ημερησίως, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) μηνών ετησίως. 

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών (δηλαδή εκτέλεση έργων 

συναφών προς το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης) για κάθε χρήση ξεχωριστά των τελευταίων τριών 

(3) ετών (2019, 2020, 2021) ίσο με το ύψος του ετήσιου Προϋπολογισμού της Διακήρυξης (χωρίς τον 

Φ.Π.Α.) για το συγκεκριμένο Τμήμα ήτοι € 44.816,81. 

 

Τα παραπάνω ποσά θα πρέπει να αναφέρονται και να αφορούν μαζική εστίαση δηλαδή συστηματική, επί 

καθημερινής βάσης, παροχή πλήρους σίτισης (πρωινό-γεύμα-δείπνο) και υπηρεσιών εστίασης (λειτουργία 

εστιατορίου). 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα του ενός Τμήματα ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να 

διαθέτει ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών ίσο με το ύψος του ετήσιου Προϋπολογισμού της Διακήρυξης 

(χωρίς τον Φ.Π.Α.) για το κάθε Τμήμα αθροιστικά για τα οποία υποβάλει προσφορά.  Εάν δεν συντρέχει ο 

όρος και η προϋπόθεση αυτή θα απορρίπτεται η προσφορά του για όλα τα τμήματα για τα οποία έχει 

υποβάλει προσφορά. 

 

γ) Βεβαίωση αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης με  

ημερομηνία έκδοσης εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας  

υποβολής προσφορών. Ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει πιστοληπτική ικανότητα για  

χρηματοδότηση και πιστοδοτήσεις ίση με το ετήσιο ύψος του Προϋπολογισμού της Διακήρυξης (χωρίς τον 

Φ.Π.Α.) για το κάθε Τμήμα. 

 

Για το ΤΜΗΜΑ 1: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα βεβαίωση 

αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης με  

ημερομηνία έκδοσης εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας  

υποβολής προσφορών ίση με το ποσό των € 324.500,00. 

 

Για το ΤΜΗΜΑ 2: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Άμφισσα βεβαίωση 

αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης με  

ημερομηνία έκδοσης εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας  

υποβολής προσφορών ίση με το ποσό των € 42.350,00. 
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Για το ΤΜΗΜΑ 3: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Καρπενήσι βεβαίωση 

αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης με  

ημερομηνία έκδοσης εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας  

υποβολής προσφορών ίση με το ποσό των € 72.050,00. 

 

Για το ΤΜΗΜΑ 4: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Θήβα βεβαίωση 

αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης με  

ημερομηνία έκδοσης εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας  

υποβολής προσφορών ίση με το ποσό των € 44.816,81. 

 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα του ενός Τμήματα ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να 

διαθέτει βεβαίωση αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης 

με ημερομηνία έκδοσης εντός των τελευταίων 30 ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας  

υποβολής προσφορών ίση με το ύψος του ετήσιου Προϋπολογισμού της Διακήρυξης (χωρίς τον Φ.Π.Α.) για 

το κάθε Τμήμα αθροιστικά για τα οποία υποβάλει προσφορά. Εάν δεν συντρέχει ο όρος και η προϋπόθεση 

αυτή θα απορρίπτεται η προσφορά του για όλα τα τμήματα για τα οποία έχει υποβάλει προσφορά. Στην 

Τραπεζική Βεβαίωση Πιστοληπτικής Ικανότητας θα πρέπει να προκύπτει σαφώς ποιο ποσό διατίθεται στην 

διαγωνιζόμενη εταιρεία για χρηματοδότηση και πιστοδοτήσεις, ώστε να κριθεί εάν καλύπτει τις απαιτούμενες 

προϋποθέσεις πιστοληπτικής ικανότητας της διακήρυξης, και ποιο ποσό χωριστά αφορά εγγυητικής επιστολές 

(Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από 

τα μέλη της ένωσης.  

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) Κατάλογο με τις συμβάσεις μαζικής εστίασης από τις οποίες να προκύπτει ότι κατά τη διάρκεια των τριών 

(3) τελευταίων ετών (2019-2020-2021) ο συμμετέχων έχει εκτελέσει (ή βρίσκονται σε εξέλιξη) αντίστοιχου 

μεγέθους και πολυπλοκότητας με τις υπηρεσίες που αφορά η παρούσα διακήρυξη ετήσιες συμβάσεις μαζικής 

εστίασης, δηλαδή συμβάσεις διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους η κάθε μία, που αφορούν στη συστηματική, 

επί καθημερινής βάσης, παροχή πλήρους σίτισης (πρωινό-γεύμα-δείπνο) και υπηρεσιών εστίασης (λειτουργία 

εστιατορίου) σε τουλάχιστον: 

- για το Τμήμα 1 Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα 

σε τουλάχιστον 700 άτομα, ημερησίως, για χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών τουλάχιστον εννέα 

(9) μηνών ετησίως, σε έναν χώρο μαζικής εστίασης (λειτουργία εστιατορίου). 
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- για το Τμήμα 2 Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 

Άμφισσα σε τουλάχιστον 77 άτομα, ημερησίως, για χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών 

τουλάχιστον εννέα (9) μηνών ετησίως, σε έναν χώρο μαζικής εστίασης (λειτουργία εστιατορίου). 

- για το Τμήμα 3 Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο 

Καρπενήσι σε τουλάχιστον 131 άτομα ημερησίως, για χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών 

τουλάχιστον εννέα (9) μηνών ετησίως, σε έναν χώρο μαζικής εστίασης (λειτουργία εστιατορίου). 

- για το Τμήμα 4  Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Θήβα 

σε τουλάχιστον 81 άτομα ημερησίως, για χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών τουλάχιστον εννέα 

(9) μηνών ετησίως, σε έναν χώρο μαζικής εστίασης (λειτουργία εστιατορίου). 

Κάθε διαγωνιζόμενος θα πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο πίνακα ψηφιακά υπογεγραμμένο, σύμφωνα με 

το Παράρτημα VI της παρούσας διακήρυξης, στον οποίο να αναγράφονται τα απαιτούμενα πεδία προς 

απόδειξη της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας τους στις υπηρεσίες μαζικής σίτισης σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Επιπλέον συνοδευτικά θα πρέπει να κατατεθούν αντίγραφα των συμβάσεων που επικαλούνται στον Πίνακα 

καθώς και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών. Όσον αφορά τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εάν ο Αποδέκτης 

είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται αντίστοιχη βεβαίωση καλής εκτέλεσης που 

συντάσσεται και εκδίδεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν ο Αποδέκτης είναι ιδιώτης, υποβάλλονται ως 

στοιχεία τεκμηρίωσης σχετικές συμβάσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο - παραστατικό. Εφόσον ένα έργο δεν 

έχει ολοκληρωθεί θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος της εκτελεσθείσας δαπάνης και το οποίο θα καλύπτεται από 

βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. 

β) Πίνακα με το προσωπικό (μάγειρες, τραπεζοκόμους, καθαριστές, υπεύθυνους για τον έλεγχο της  

ποιότητας κ.λπ.), το οποίο θα απασχοληθεί έμμεσα ή άμεσα για την εκτέλεση της σύμβασης. Στον πίνακα  

αυτόν θα αναφέρεται η ειδικότητα του προσωπικού και ο χρόνος εμπειρίας του στην ειδικότητα αυτή. 

 

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 τα κάτωθι  

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

22000:2018  

β) Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 σχετικό με τις  

παρεχόμενες υπηρεσίες 

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

18001:2007 ή ISO 45001:2018 

δ) Πιστοποιητικό Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 

ή ισοδύναμα τους, όπως αυτά ισχύουν σήμερα.  

 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την 
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εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις 

μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να 

έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 

πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.   

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 

(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης 

σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση 

του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 

πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 

πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν 

οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα 

πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 

εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 

εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 

εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 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.  
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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. Ειδικώς όσον αφορά την 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της 

βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην 

περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

 

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. Ειδικότερα, 

προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου 

διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, 

διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά 

περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής 

ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της 

Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους 

συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του 

οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα 

διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο 

διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 

κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας 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, θα 

δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες, 

δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  
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Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 

υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.  

 

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν 

συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής τους. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει ποιότητας – τιμής  

η οποία θα λάβει υπόψη την σταθερή τιμή του ημερήσιου σιτηρεσίου ανά φοιτητή (η οποία σήμερα  

ανέρχεται στο ποσό των δύο ευρώ (€ 2,00), μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 112684/Ζ1 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και  

Θρησκευμάτων, ( Φ.Ε.Κ. 4919/21-09-2022/τ.Β.) «Καθορισμός του ημερήσιου σιτηρεσίου για τους φοιτητές 

των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών των ανωτάτων Εκπαιδευτικών 

Ιδρυμάτων».  Θα αξιολογηθούν μόνο οι προσφορές οι οποίες κρίθηκαν τεχνικά αποδεκτές σύμφωνα με τους 

όρους και προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης. Για την αξιολόγηση της προσφοράς ως πλέον 

συμφέρουσας και την τελική επιλογή του/των αναδόχου/αναδόχων, θα ληφθούν υπόψη όλα όσα 

αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Η αρμόδια για την διενέργεια του διαγωνισμού Επιτροπή έχει το 

δικαίωμα να επισκεφθεί τους χώρους τους οποίους ο/οι οικονομικός/οικονομικοί φορέας/φορείς θα 

λειτουργήσει/λειτουργήσουν το/τα εστιατόριο/εστιατόρια στις περιοχές της Άμφισσας και της Θήβας, 

προκειμένου να ελέγξει αν οι χώροι είναι κατάλληλοι για την σίτιση των φοιτητών, σύμφωνα με τους όρους 

της παρούσας διακήρυξης και της/των προσφοράς/προσφορών του/τους. Επιπλέον η Επιτροπή Διενέργειας 

και Αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού έχει το δικαίωμα ελέγχου της υπάρχουσας υποδομής και 

λειτουργίας της επιχείρησης/των επιχειρήσεων επισκεπτόμενοι την/τις εγκατάσταση/εγκαταστάσεις του/των. 

Να σημειωθεί ότι τα κριτήρια αξιολόγησης και οι συντελεστές βαρύτητας είναι κοινά και για τα τέσσερα 

τμήματα της παρούσας διακήρυξης. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΟΜΑΔΑ Α Τεχνικών Προδιαγραφών, Ποιότητας και Απόδοσης 

Κ1 Το προσφερόμενο πρόγραμμα 

σίτισης. Πίνακες μηνιαίου 

προσφερόμενου μενού σε 

εβδομαδιαία βάση, σύμφωνα με 

την ενδεικτική/βασική σύνθεση  

εδεσματολογίου, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

(ποικιλία, κάλυψη διατροφικών 

αναγκών, κ.λπ.) καθώς και η 

δυνατότητα του προσφέροντα 

για περαιτέρω βελτίωση του 

απαιτούμενου από το Γ.Π.Α. 

(Βαθμολογία 100 – 120) 

 

 

 

 

30% 

Κ2 Η Μελέτη λειτουργίας του 

φοιτητικού εστιατορίου και 

παρασκευής γευμάτων. 

(Βαθμολογία 100 – 120) 

 

20% 

Κ3 Οι πρόσθετες παροχές προς το 

Πανεπιστήμιο ή/και τους 

φοιτητές. Πρόσθετες 

παροχές/αντισταθμιστικά οφέλη. 

(Βαθμολογία 100 – 120) 

 

20% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α                                       70% 

 

ΟΜΑΔΑ Β Υποστήριξης & Εγγύησης Εκτέλεσης του Έργου 

Κ4 Η ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα και 

ειδικότητα παροχής υπηρεσιών 

μαζικής εστίασης, καθώς και η 

ποιότητα των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, σε σχέση με το  

αντικείμενο της ζητούμενης 

παροχής, όπως προκύπτει  

από κατάλληλα έγγραφα. 

 

 

20% 
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(Βαθμολογία 100 – 120) 

Κ5 Αριθμός κατά ειδικότητες 

προσωπικού στα εστιατόρια και 

ο τεχνικός εξοπλισμός που θα 

διατεθεί κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης 

(Βαθμολογία 100 – 120) 

 

10% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Β                                        30% 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                         100% 

 

 

Α ́ ΟΜΑΔΑ (συντελεστής βαρύτητας 70%) 

 

Κ1. Το προσφερόμενο πρόγραμμα σίτισης. Πίνακες μηνιαίου προσφερόμενου μενού σε 

εβδομαδιαία βάση, σύμφωνα με την ενδεικτική/βασική σύνθεση εδεσματολογίου, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

V (ποικιλία, κάλυψη διατροφικών αναγκών, κ.λπ.) καθώς και η δυνατότητα του προσφέροντα 

για περαιτέρω βελτίωση του απαιτούμενου από το Γ.Π.Α. (30%) 

Αξιολογείται και βαθμολογείται συγκριτικά το προσφερόμενο πρόγραμμα σίτισης (μενού) των  

συμμετεχόντων: Πίνακες μηνιαίου προσφερόμενου μενού σε εβδομαδιαία βάση, σύμφωνα με τις  

προδιαγραφές του Παραρτήματος V της παρούσας. Για όλα τα προσφερόμενα είδη θα αξιολογηθεί η  

ποικιλία, η προσφερόμενη ποσότητα και η δυνατότητα επιλογής μεταξύ των διαφορετικών ειδών (κυρίως  

πιάτα, συνοδευτικά, κτλ). Αξιολογούνται και βαθμολογούνται επίσης επιπλέον παροχές σίτισης που  

προσφέρουν οι συμμετέχοντες, οι οποίες θα συντελούν στη βελτίωση της σίτισης των φοιτητών. Το  

προσφερόμενο πρόγραμμα σίτισης θα πρέπει να είναι σύμφωνο με όσα ορίζονται στο Παράρτημα V της  

παρούσας διακήρυξης.  

Στην διαμόρφωση της βαθμολογίας των συμμετεχόντων για το προσφερόμενο μενού δίδονται οι  

επιμέρους συντελεστές βαρύτητας: 

➢ 70% ποικιλία, ποσότητα, και δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών κυρίως πιάτων 

➢ 20% ποικιλία, ποσότητα, και δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών συνοδευτικών 

➢ 10% ποικιλία, ποσότητα, και δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών ειδών στο πρωινό 

Η βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς με συντελεστή βαρύτητας 30%. 
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Κ2. Μελέτη λειτουργίας (20%) 

Η πλήρης αναφορά της μελέτης λειτουργίας των εστιατορίων. Στη μελέτη αυτή εκτός των άλλων θα πρέπει 

να αναφέρονται: 

➢ η περιγραφή του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας και υγιεινής των τροφίμων που θα 

εφαρμοστεί στη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών,  

➢ Οι προδιαγραφές ποιοτικές και ποσοτικές πρώτων και βοηθητικών υλών καθώς και αναφορά 

προμηθευτών που τηρούν κανόνες HACCP ή ισοδύναμό του, 

➢ Ο τρόπος – μεθοδολογία παρασκευής των γευμάτων, δηλαδή οι διαφορετικοί τρόποι χειρισμού των 

τροφίμων, όταν η επεξεργασία αφορά κρύα και ζεστά προϊόντα, 

➢ Τα μέτρα που θα εφαρμόζονται για την ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού, των φοιτητών και των 

εγκαταστάσεων. 

Η βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς με συντελεστή βαρύτητας 20%. 

 

Κ3. Οι πρόσθετες παροχές προς το Πανεπιστήμιο ή/και τους φοιτητές. Πρόσθετες 

παροχές/αντισταθμιστικά οφέλη (20%). 

 

Θα αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν ανάλογα οι πρόσθετες παροχές προς το Πανεπιστήμιο ή/και τους  

φοιτητές. Ως πρόσθετες παροχές νοούνται μόνον οι έχουσες σχέση και συνάφεια με το αντικείμενο της  

παρούσας διακήρυξης. Σημειώνεται ότι, ως πρόσθετη παροχή δεν νοείται για την παρούσα διακήρυξη  

τυχόν επιπλέον εξοπλισμός που είναι αναγκαίος για την εύρυθμη και άρτια λειτουργία του φοιτητικού  

εστιατορίου, δεδομένου ότι αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου να εφοδιάσει το εστιατόριο με τον  

εξοπλισμό αυτό. Νοούνται ωστόσο ως πρόσθετες παροχές τυχόν ενέργειες αναβάθμισης και εξωραϊσμού  

των χώρων του εστιατορίου. 

Η βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς με συντελεστή βαρύτητας 20%. 

 

 

B ́ ΟΜΑΔΑ (συντελεστής βαρύτητας 30%) 

 

Κ4. Η ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα και ειδικότητα παροχής υπηρεσιών μαζικής εστίασης, καθώς και 

η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε σχέση με το αντικείμενο της ζητούμενης παροχής, 

όπως προκύπτει από κατάλληλα έγγραφα (20%) 

Αξιολογείται και βαθμολογείται ανάλογα η ικανότητα, πείρα και ειδικότητα των συμμετεχόντων να  

παράσχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες, με βάση την προηγούμενη παροχή κάθε συμμετέχοντα, για κάθε 

χρήση ξεχωριστά των τελευταίων τριών (3) ετών (2019, 2020, 2021), αντίστοιχων υπηρεσιών μαζικής 

εστίασης σε μεγάλο αριθμό ατόμων (ήτοι, συστηματική, επί καθημερινής βάσης, παροχή πλήρους σίτισης 
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(πρωινό-γεύμα-δείπνο) και υπηρεσιών εστίασης (λειτουργία εστιατορίου) σε έναν χώρο μαζικής εστίασης, για 

χρονικό διάστημα τουλάχιστον εννέα (9) μηνών ετησίως). 

- για το Τμήμα 1 Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα 

σε τουλάχιστον 700 άτομα, ημερησίως, για χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών τουλάχιστον εννέα 

(9) μηνών ετησίως, σε έναν χώρο μαζικής εστίασης (λειτουργία εστιατορίου). 

- για το Τμήμα 2 Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην 

Άμφισσα σε τουλάχιστον 77 άτομα, ημερησίως, για χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών 

τουλάχιστον εννέα (9) μηνών ετησίως, σε έναν χώρο μαζικής εστίασης (λειτουργία εστιατορίου). 

- για το Τμήμα 3 Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο 

Καρπενήσι σε τουλάχιστον 131 άτομα ημερησίως, για χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών 

τουλάχιστον εννέα (9) μηνών ετησίως, σε έναν χώρο μαζικής εστίασης (λειτουργία εστιατορίου). 

- για το Τμήμα 4 Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Θήβα 

σε τουλάχιστον 81 άτομα ημερησίως, για χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσιών τουλάχιστον εννέα 

(9) μηνών ετησίως, σε έναν χώρο μαζικής εστίασης (λειτουργία εστιατορίου). 

 Αξιολογείται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών με βάση συστατικές επιστολές – βεβαιώσεις καλής 

εκτέλεσης από τέτοιες αντίστοιχες υπηρεσίες μαζικής εστίασης που έχει προσφέρει ο συμμετέχων για κάθε 

χρήση ξεχωριστά των τελευταίων τριών (3) ετών (2019, 2020, 2021). 

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. 

 

Η βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς με συντελεστή βαρύτητας 20%. 

 

Κ5. Αριθμός κατά ειδικότητες προσωπικού στα εστιατόρια και ο τεχνικός εξοπλισμός που θα 

διατεθεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης (10%) 

Θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί ανάλογα ο αριθμός του προσωπικού κατά την αναλυτική καταγραφή 

του προσωπικού, των υπεύθυνων στελεχών για την εξασφάλιση της ποιότητας που θα απασχοληθεί κατά 

ειδικότητες στα εστιατόρια, καθώς και αναφορά στην εκπαίδευση του, στα στοιχεία που αφορούν την 

εμφάνιση, στην συμπεριφορά του και στον έλεγχο της ποιότητας, καθώς και ο τεχνικός εξοπλισμός που θα 

διαθέσει ο πάροχος των υπηρεσιών σε κάθε ένα από τα εστιατόρια. 

Η βαθμολογία κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς με συντελεστή βαρύτητας 10%. 
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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 :  

Τ= 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. 

Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο της 

προσφερθείσας τιμής  προς τη συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς (ήτοι αυτή στην οποία το Λ 

είναι ο μικρότερος αριθμός), σύμφωνα με τον τύπο που ακολουθεί.  

 

Λ = 

Προσφερθείσα τιμή 

Συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 

 

Δεδομένου ότι η αξία του σιτηρεσίου είναι καθορισμένη (και ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 2,00 €  

πλέον ΦΠΑ), για λόγους σύγκρισης των προσφορών στον παραπάνω τύπο υπολογισμού του λόγου (Λ) ο  

αριθμητής (Προσφερθείσα τιμή) είναι σταθερός και ίσος με 2,00 €. Συνεπώς, ο παρονομαστής, ήτοι η  

συνολική βαθμολογία τεχνικής προσφοράς 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. 
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης, για  

όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά τμήμα.  

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. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας 

αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται για κάθε Τμήμα ξεχωριστά από τους ενδιαφερόμενους 

ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 

ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 

5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή 

Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις 

τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 

χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες»  

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το 

οποίο χορηγήθηκε από 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 να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 

4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 

υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του 

άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 

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

προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 

ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 
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2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους για κάθε Τμήμα ξεχωριστά τα 

ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 

οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 

προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 

δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία 

εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του 

ν. 4412/2016. 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 μονάδας, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 

αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 

ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 

προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 

λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα 

οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν 

λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β 

της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. 

Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να 

πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των 

στοιχείων σε αυτόν.   

 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς 

τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε 

έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 

έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),  
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δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές 

διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση 

απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 

έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 

όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 

καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα 

στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο 

αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 

ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία 

και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι: 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και 

φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη 

δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 

θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται 

να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που 

κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως 

άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 

Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και 

Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων 

πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση 

επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που 

υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων 

δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το 

γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της 

ιθαγένειάς του.  
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Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του 

άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 

1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται με 

ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του 

παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και 

ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 

υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το 

βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με 

την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά 

περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 

οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 

προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 

(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την 

αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 

εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

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

περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του 

ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να 

διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,  

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 

και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 

προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 

συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό 

http://www.promitheus.gov.gr/
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το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό 

στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 

δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά 

υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης 

ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική 

θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_9

9d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=2667664524875366&_adf.ctrl-

state=coa43tonq_61#%40%3F_afrLoop%3D2667664524875366%26_adf.ctrl-state%3D1a9zsldpbu_4 

γ) τα αποδεικτικά μέσα - δικαιολογητικά των περ. Β2, Β.3 και Β.5 της παραγράφου 2.2.9.2. 

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

εκπροσώπησης. 

ε) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ψηφιακά υπογεγραμμένη όπως 

ισχύει του συμμετέχοντος περί ανεπιφύλακτης αποδοχής των γενικών και ειδικών όρων της παρούσας 

διακήρυξης και των υποχρεώσεων αναδόχου. 

στ) Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ψηφιακά υπογεγραμμένη 

όπως ισχύει του συμμετέχοντος ότι επισκέφθηκε το χώρο του φοιτητικού εστιατορίου του  

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα ή στο Καρπενήσι και έλαβε πλήρη γνώση του υπάρχοντος 

εξοπλισμού, των χώρων του εστιατορίου, των τοπικών συνθηκών και των ιδιαίτερων απαιτήσεων για την 

άρτια λειτουργία του. 

ζ. Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ψηφιακά υπογεγραμμένη όπως 

ισχύει 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. (Η παραπάνω προϋπόθεση αίρεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις  

όπου το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κρίνει αναγκαίο τα γεύματα να παρασκευάζονται εκτός 

εστιατορίων). Στην ίδια Υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται  επίσης ότι η παρασκευή των γευμάτων στο χώρο 

του εστιατορίου αφορά αποκλειστικά το Γ.Π.Α. και όχι την παροχή γευμάτων σε άλλους φορείς ή άτομα. 

η. Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ψηφιακά υπογεγραμμένη όπως 

ισχύει, ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος, σε περίπτωση κατακύρωσης υπέρ αυτού του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού, πριν την υπογραφή της σύμβασης, θα προσκομίσει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης 

συνοδευόμενο από την απόδειξη εξόφλησής του με την εργολαβία σίτισης των Τμημάτων του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών που υπέβαλε προσφορά για ατυχήματα, ζημίες ή βλάβες που τυχόν θα προκληθούν 

στο κτηριακό συγκρότημα ή στις εγκαταστάσεις, στο εργαζόμενο σε αυτό προσωπικό ή σε οποιονδήποτε 

τρίτο, από αποκλειστική αμέλεια του αναδόχου ή των υπαλλήλων του ή των προστηθέντων του, ανεξάρτητα 

από τον αριθμό των παθόντων, οι οποίοι τυχόν θα εγείρουν αξίωση αποζημίωσης κατά τη διάρκεια της 

ασφαλιστικής περιόδου. Το ποσό του ασφαλιστηρίου θα είναι ίσο και μεγαλύτερο από το ποσό των: 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=2667664524875366&_adf.ctrl-state=coa43tonq_61#%40%3F_afrLoop%3D2667664524875366%26_adf.ctrl-state%3D1a9zsldpbu_4
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=2667664524875366&_adf.ctrl-state=coa43tonq_61#%40%3F_afrLoop%3D2667664524875366%26_adf.ctrl-state%3D1a9zsldpbu_4
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=2667664524875366&_adf.ctrl-state=coa43tonq_61#%40%3F_afrLoop%3D2667664524875366%26_adf.ctrl-state%3D1a9zsldpbu_4
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Για το ΤΜΗΜΑ 1: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα ίσο με το ποσό 

των € 649.000,00. 

Για το ΤΜΗΜΑ 2: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Άμφισσα ίσο με το 

ποσό των € 84.700,00. 

Για το ΤΜΗΜΑ 3: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Καρπενήσι ίσο με το 

ποσό των € 144.100,00. 

Για το ΤΜΗΜΑ 4: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Θήβα ίσο με το ποσό 

των € 89.633,63. 

 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα του ενός Τμήματα ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να 

προσκομίσει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης ίσο με το ύψος του Προϋπολογισμού της Διακήρυξης 

(χωρίς τον Φ.Π.Α.) για το κάθε Τμήμα αθροιστικά για τα οποία είναι ανάδοχος. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από 

τα μέλη της ένωσης. 

θ. Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, ψηφιακά υπογεγραμμένη όπως 

ισχύει, ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος, σε περίπτωση κατακύρωσης υπέρ αυτού του αποτελέσματος του 

διαγωνισμού, κατά την υπογραφή της σύμβασης, θα προσκομίσει συμβόλαιο με αναγνωρισμένη και 

πιστοποιημένη εταιρεία απολυμάνσεων, που θα αφορά την απολύμανση, απεντόμωση, μυοκτονία, κλπ. όλων 

των εστιατορίων που τον αφορούν και για όλο το διάστημα της σύμβασης. Αντίγραφο του πρώτου 

συμβολαίου για την απολύμανση μαζί με την απόδειξη πληρωμής θα παραδοθούν στο Γεωπονικό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών με την υπογραφή της σύμβασης. Τα συμβόλαια της ανανέωσης των απολυμάνσεων 

μαζί με τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις θα παραδίδει ο ανάδοχος τουλάχιστον πέντε μέρες πριν από 

την λήξη κάθε προηγούμενου συμβολαίου. 

 

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα 

στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο 

αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 

ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. 

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού του 

αναδόχου από τον Διαγωνισμό. 

 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 

την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος V της 

Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 

Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 
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προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο 

ως άνω Παράρτημα.  

Οι συμμετέχοντες, οφείλουν να καταθέσουν ηλεκτρονικά όπως ορίζεται από την κείμενη Νομοθεσία 

υποχρεωτικά μαζί με την προσφορά τους, τα κατωτέρω δικαιολογητικά σε Υποφάκελο (αρχείο pdf) με την 

ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» μέσα στο (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Τεχνικής Προσφοράς». 

Η Τεχνική προσφορά των ενδιαφερομένων συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το 

οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 

αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 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. 

Η «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των υποψηφίων αναδόχων περιλαμβάνει τα τεχνικά χαρακτηριστικά  που 

αφορούν την εκμετάλλευση των φοιτητικών/ του φοιτητικού εστιατορίου για την σίτιση των φοιτητών του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 

Ο (υπο)φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ηλεκτρονικά ο Υποψήφιος Προμηθευτής πρέπει να 

περιέχει, τουλάχιστον, τα παρακάτω: 

α. Το προσφερόμενο πρόγραμμα σίτισης - μενού. Πίνακες μηνιαίου προσφερόμενου μενού σε 

εβδομαδιαία βάση, σύμφωνα με την ενδεικτική/βασική σύνθεση εδεσματολογίου, (ποικιλία, 

κάλυψη διατροφικών αναγκών, κ.λπ.) καθώς και η δυνατότητα του προσφέροντα για περαιτέρω 

βελτίωση του απαιτούμενου από το Γ.Π.Α. με βάση το Παράρτημα V. 

Με βάση τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι του παρόντος κεφαλαίου, οι 

ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν το πρόγραμμα σίτισης (εδεσματολόγιο) τεσσάρων εβδομάδων που 

προσφέρουν (σύμφωνα με το Παράρτημα V), με το οποίο προτίθεται να σιτίσουν τους φοιτητές του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τα Τμήματα της Αθήνας, της Άμφισσας, της Θήβας και του 

Καρπενησίου, το οποίο σε περίπτωση κατακύρωσης θα αποτελέσει αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης. 

Το προσφερόμενο πρόγραμμα σίτισης (εδεσματολόγιο) θα είναι εγκεκριμένο, υπογεγραμμένο και 

σφραγισμένο από τον προσφέροντα και από επαγγελματία διαιτολόγο - διατροφολόγο και θα παρουσιάζει 

αναλυτικό πρόγραμμα πλήρων γευμάτων (πρωί - μεσημέρι - βράδυ) για όλες τις ημέρες 4 εβδομάδων, με 
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ρητή αναγραφή των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν (κρέατα, ψάρια, λαχανικά, βούτυρα, τυριά και λοιπά 

είδη), τα οποία θα είναι αρίστης ποιότητας (νωπά κ.λπ.) και σύμφωνα με τις προδιαγραφές στο Παράρτημα 

V. 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα σίτισης (εδεσματολόγιο) πρέπει να καλύπτει επαρκώς τις διατροφικές ανάγκες 

και τις γευστικές επιλογές των φοιτητών. Επίσης πρέπει να καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τις ειδικές διατροφικές 

ανάγκες σιτιζομένων που για ιατρικούς, θρησκευτικούς ή άλλους λόγους δεν μπορούν να ακολουθήσουν το 

κανονικό πρόγραμμα σίτισης (Ειδικό Μενού). 

Το βάρος των μερίδων των παρασκευασμένων φαγητών, η αναλογία και η ποιότητα των χρησιμοποιουμένων 

υλικών και γενικά των εδεσμάτων, θα  πρέπει να είναι τουλάχιστον σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις 

ισχύουσες Αγορανομικές διατάξεις, τους κανόνες υγιεινής διατροφής και με τις διατροφικές απαιτήσεις των 

νέων. 

Το προτεινόμενο πρωινό θα πρέπει να είναι πλήρες και να παρέχεται καθημερινά σε όλους τους 

δικαιούμενους δωρεάν σίτισης, φοιτητές. 

Προσφορά βελτιώσεων του μενού με αναλυτική, και συγκεκριμένη περιγραφή των επί πλέον 

προσφερόμενων ανά εβδομάδα συνοδευτικών και επιδόρπιων. Συγκεκριμένα θα κατονομάζονται ποια είδη και 

πόσα από το καθένα θα προσφέρονται επί πλέον την εβδομάδα. Για όλα δε τα συνοδευτικά, τόσο αυτών που 

θα περιλαμβάνει το μενού όσο και των επί πλέον προσφερόμενων, θα αναφέρεται πόσο συχνά θα γίνεται 

εναλλαγή ώστε να υπάρχει ποικιλία και τέλος η ποσότητα που θα μπορούν να παίρνουν οι σιτιζόμενοι από τα 

διάφορα είδη της αυτής κατηγορίας (π.χ. δύο σαλάτες, δύο γλυκά κλπ.). 

Ειδικό μενού: νηστειών και διαίτης, ειδικό πιάτο για κάλυψη ειδικών διατροφικών αναγκών σιτιζομένων. Θα 

πρέπει να περιλαμβάνεται στο προσφερόμενο μενού. Προσφορά που δεν περιλαμβάνει ειδικό μενού 

αποκλείεται της περαιτέρω αξιολόγησης, ως τεχνικά και λειτουργικά απαράδεκτη. Η ποικιλία και η ποσότητα 

των προσφερόμενων συνοδευτικών,  επιδορπίων και των κυρίως πιάτων, συμπεριλαμβανομένων και των 

ειδικών μενού, θα αποτελέσουν στοιχείο αξιολόγησης. 

Όλα τα ανωτέρω (συνοδευτικά,  επιδόρπια, ειδικό μενού και κυρίως πιάτα) θα κατονομάζονται και θα 

αναφέρεται πόσα από το καθένα θα προσφέρονται σε κάθε γεύμα.  

β. Μελέτη λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου και παρασκευής γευμάτων. 

Ο κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει υπόψη του τους όρους λειτουργίας των Φοιτητικών Εστιατορίων που 

αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, τον διατιθέμενο εξοπλισμό, τη διάταξη του χώρου και τις 

υποχρεώσεις του αναδόχου, θα πρέπει να συντάξει και να υποβάλει ξεχωριστά για κάθε Τμήμα της 

διακήρυξης ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ όπου θα γίνεται λεπτομερής περιγραφή του τρόπου με τον οποίο 

προτίθεται και σχεδιάζει να λειτουργήσει τα φοιτητικά εστιατόρια. ξεχωριστά Οι οικονομικοί φορείς, με βάση 

τους όρους λειτουργίας των φοιτητικών εστιατορίων που αναφέρονται στο Παράρτημα V της παρούσας 

διακήρυξης, θα πρέπει να συντάξουν και να υποβάλουν ΜΕΛΕΤΗ ΛΕIΤΟΥΡΓΙΑΣ, όπου θα γίνεται λεπτομερής 

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

αυτή, εκτός των άλλων, είναι απαραίτητο να αναφέρουν : 

- Την περιγραφή του συστήματος διασφάλισης της ποιότητας και υγιεινής των τροφίμων, που θα εφαρμόσει 

στη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών 
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- Τις προδιαγραφές ποιοτικές και ποσοτικές πρώτων και βοηθητικών υλών, όπως και αναφορά προμηθευτών 

των, που τηρούν κανόνες HACCP ή ισοδύναμό του 

- Τον τρόπο-μεθοδολογία παρασκευής των γευμάτων, δηλαδή τους διαφορετικούς τρόπους χειρισμού του 

τροφίμου, όταν η επεξεργασία αφορά κρύα και ζεστά προϊόντα 

- Τα μέτρα που θα εφαρμόζονται για την ασφάλεια και υγιεινή του προσωπικού, των φοιτητών και των 

εγκαταστάσεων 

- Τα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα εφαρμόσει ο πάροχος υπηρεσιών κατά την εκτέλεση της 

σύμβασης 

- Τα μέσα και τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν αυτά για την παραγωγή των γευμάτων – Διαδικασίες που 

ακολουθούνται για την παραγωγή των γευμάτων 

- Κατάλογο επιπλέον τεχνικού εξοπλισμού του συμμετέχοντα που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της 

σύμβασης 

- Κατάλογο των στελεχών και του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού που άμεσα ή έμμεσα θα διαθέσει ο 

συμμετέχων για την εκτέλεση της σύμβασης (και τον χρόνο απασχόλησης του προσωπικού αυτού, ήτοι 

πλήρη ή μερική απασχόληση). Τυχόν επαγγελματικούς τίτλους και τίτλους σπουδών του ίδιου ή και των 

διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης του ή εκείνων που έχουν αναλάβει την ευθύνη εκτέλεσης της 

σύμβασης 

- Τις διαδικασίες που θα εφαρμόζονται και οι οποίες θα εξασφαλίζουν ότι: 

α) οι προμήθειες θα καλύπτουν πάντοτε τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας, και  

β)η διενέργεια της σίτισης θα γίνεται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής και  

ασφάλειας των τροφίμων. 

γ. Κατάλογο πρόσθετων παροχών προς το Πανεπιστήμιο ή/και τους φοιτητές. 

Ως πρόσθετες παροχές νοούνται μόνον οι έχουσες σχέση και συνάφεια με το αντικείμενο της παρούσας 

διακήρυξης. Σημειώνεται ότι, ως πρόσθετη παροχή δεν νοείται για την παρούσα διακήρυξη τυχόν επιπλέον 

εξοπλισμός που είναι αναγκαίος για την εύρυθμη και άρτια λειτουργία του φοιτητικού εστιατορίου, 

δεδομένου ότι αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου να εφοδιάσει το εστιατόριο με τον εξοπλισμό αυτό. 

Νοούνται ωστόσο ως πρόσθετες παροχές τυχόν ενέργειες αναβάθμισης και εξωραϊσμού των χώρων των 

εστιατορίων. 

δ. Η ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα και ειδικότητα παροχής υπηρεσιών μαζικής εστίασης, καθώς και 

η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε σχέση με το αντικείμενο της ζητούμενης παροχής, 

όπως προκύπτει από κατάλληλα έγγραφα. 

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, κλπ.  καθώς και 

η επιτυχής εκπλήρωση και περάτωση όλων των συμβατικών υποχρεώσεων του  
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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.  

Η εμπειρία σε υπηρεσίες μαζικής σίτισης, που έχουν παρασχεθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο κατά τα τρία (3) 

προηγούμενα έτη (2019, 2020, 2021). 

Θα πρέπει δηλαδή από τους διαγωνιζόμενους να κατατεθεί συμπληρωμένος πίνακας ψηφιακά 

υπογεγραμμένος, σύμφωνα με το Παράρτημα VI στον οποίο να αναγράφονται τα απαιτούμενα πεδία προς 

απόδειξη της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας τους στις υπηρεσίες μαζικής σίτισης με την ελάχιστη αποδεκτή 

μαζική σίτιση η συστηματική επί καθημερινής βάσης παροχή πλήρους σίτισης ανά Τμήμα που αναφέρονται 

ανωτέρω για διάστημα όχι μικρότερο των εννέα μηνών ετησίως) κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη (2019, 

2020, 2021). Επιπλέον συνοδευτικά θα πρέπει να κατατεθούν αντίγραφα των συμβάσεων που επικαλούνται 

στον Πίνακα καθώς και βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης αυτών. Όσον αφορά τις βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εάν 

ο Αποδέκτης είναι Δημόσιος Φορέας ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται αντίστοιχη βεβαίωση καλής 

εκτέλεσης που συντάσσεται και εκδίδεται από την αρμόδια Δημόσια Αρχή. Εάν ο Αποδέκτης είναι ιδιώτης, 

υποβάλλονται ως στοιχεία τεκμηρίωσης σχετικές συμβάσεις ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο - παραστατικό. 

Εφόσον ένα έργο δεν έχει ολοκληρωθεί θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος της εκτελεσθείσας δαπάνης και το 

οποίο θα καλύπτεται από βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης. Οι υπηρεσίες και οι φορείς στους οποίους 

κατατίθενται φωτοαντίγραφα, κατά τα ανωτέρω, υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο 

προκειμένου να εξακριβώσουν την ακρίβεια των στοιχείων που αναγράφονται σε αυτά, σε τουλάχιστον πέντε 

τοις εκατό (5%) των φωτοαντιγράφων που υποβλήθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, ιδίως 

ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή των φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα σύμφωνα με το άρθρο 1 

του Ν. 4250. 

ε. Αριθμός κατά ειδικότητες προσωπικού στα εστιατόρια και ο τεχνικός εξοπλισμός που θα 

διατεθεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

Πίνακας με τον αριθμό του προσωπικού και την αναλυτική καταγραφή του προσωπικού, των υπεύθυνων 

στελεχών για την εξασφάλιση της ποιότητας που θα απασχοληθεί κατά ειδικότητες στα εστιατόρια, καθώς 

και αναφορά στην εκπαίδευση του, στα στοιχεία που αφορούν την εμφάνιση, στην συμπεριφορά του και 

στον έλεγχο της ποιότητας, καθώς και ο τεχνικός εξοπλισμός που θα διαθέσει ο πάροχος των υπηρεσιών σε 

κάθε ένα από τα εστιατόρια. 

στ. Στις περιπτώσεις που προβλέπεται η παραχώρηση από τον ανάδοχο χώρου εστιατορίου για τη σίτιση των 

φοιτητών (δηλαδή στην Άμφισσα και τη Θήβα), ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει με 

την τεχνική προσφορά του, επί ποινή αποκλεισμού τα εξής: 

i. Άδεια λειτουργίας του αντίστοιχου εστιατορίου εάν υπάρχει, ή ενοικιαστήρια 

συμβόλαια ή Υπεύθυνες Δηλώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου 8, του 

1559/1986, των ιδιοκτητών των ακινήτων ότι υπάρχει συμφωνία ενοικίασης με τον 

υποψήφιο ανάδοχο του συγκεκριμένου χώρου εστιατορίου που θα περιλαμβάνει αίθουσα 

σίτισης φοιτητών (κλειστή αίθουσα, όχι υπαίθρια) με ωφέλιμο χώρο του απαιτούμενου από 

την παρούσα Διακήρυξη εμβαδού (μη συμπεριλαμβανομένων όλων των λοιπών χώρων, όπως 
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των βοηθητικών χώρων παρασκευής και αποθήκευσης τροφίμων, κλπ.) και ότι το ακίνητο θα 

είναι διαθέσιμο στον ανάδοχο κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

ii. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας εστιατορίου, Υπεύθυνη Δήλωση, 

σύμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου 8, του 1559/1986, στην οποία ο υποψήφιος 

ανάδοχος θα δηλώνει ότι το ακίνητο θα είναι διαθέσιμο και έτοιμο για χρήση εστιατορίου το 

αργότερο μέχρι την υπογραφή της σύμβασης και ότι πρόκειται για χώρο εστιατορίου με 

αίθουσα σίτισης φοιτητών (κλειστή αίθουσα, όχι υπαίθρια) με ωφέλιμο χώρο του 

απαιτούμενου από την παρούσα Διακήρυξη εμβαδού (μη συμπεριλαμβανομένων όλων των 

λοιπών χώρων, όπως των βοηθητικών χώρων παρασκευής και αποθήκευσης τροφίμων, 

κλπ.).  

iii. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια λειτουργίας εστιατορίου, βεβαίωση από την 

αρμόδια υπηρεσία περί καταλληλότητας του ακινήτου για χρήση του ως εστιατορίου. Σε 

περίπτωση που κατά την υποβολή της προσφοράς δεν έχει εκδοθεί η σχετική βεβαίωση, ο 

υποψήφιος ανάδοχος προσκομίζει με την προσφορά του Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με 

την παράγραφο 4, του άρθρου 8, του 1559/1986, στην οποία δηλώνει ότι έχει υποβάλλει 

προς την αρμόδια υπηρεσία αίτηση έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης και αναφέρει την 

ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και την υπηρεσία στην οποία υποβλήθηκε. Στην 

περίπτωση αυτή ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να προσκομίσει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

Αθηνών την βεβαίωση το αργότερο έως την κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης. 

iv. Σχεδιαγράμματα των διαθέσιμων χώρων του ακινήτου, των εσωτερικών του χώρων καθώς 

και της προσβασιμότητάς του. Στα σχεδιαγράμματα θα προσδιορίζεται ο ωφέλιμος χώρος της 

αίθουσας σίτισης φοιτητών, όπως αυτός ορίζεται από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου με 

τίτλο «δ. Αίθουσα πελατών» των περιπτώσεων «1 και 2 Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης 

παρασκευής και διάθεσης πλήρους ή μερικής επεξεργασίας» της ενότητας «Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» του άρθρου 14 της Απόφασης του Υπουργού Υγείας υπ’ αριθ. 

Υ1γ/Γ.Π./οικ.47829/23.6.2017 (ΦΕΚ 2161 τ.Β΄). 

 

Οι άδειες λειτουργίας κατατίθενται από τον ανάδοχο και κατά την υπογραφή της σύμβασης και θα αποτελούν 

αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των αδειών λειτουργίας πριν την 

υπογραφή της σύμβασης και κατά την εκτέλεσή της, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει άμεσα (εντός 5 

ημερών) το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μη κατάθεση των αδειών λειτουργίας κατά την υπογραφή της 

σύμβασης συνιστά λόγο αδυναμίας υπογραφής της σύμβασης και έκπτωσης του αναδόχου. 

Οι διαδικασίες και οι δαπάνες για την έκδοση αδειών και κάθε άλλης διαδικασίας που απαιτείται για τη νόμιμη 

λειτουργία των εστιατορίων αποτελεί ευθύνη του αναδόχου. 

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 έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών με ευθύνη του οικονομικού φορέα 

στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο 

αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της 

ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. 
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Προσφορά που δεν καλύπτει συνολικά για κάθε Τμήμα τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Τονίζεται πως oι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μπορούν να επισκεφθούν το 

εστιατόριο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου στην Αθήνα και στο Καρπενήσι προκειμένου να λάβουν γνώση 

των χώρων των εστιατορίων, του παρεχόμενου τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και των συνθηκών που 

επικρατούν σε αυτό. Η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Αθήνας μπορεί να πραγματοποιείται καθημερινά σε 

όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 έως 13.00 μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Προμηθειών, τηλ 

επικοινωνίας  2105294869. Η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του Καρπενησίου μπορεί να πραγματοποιείται 

καθημερινά σε όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 έως 13.00 μετά από συνεννόηση με την γραμματεία 

του τμήματος με τηλέφωνο επικοινωνίας 22370-23282/25063, όπου θα αναφέρονται ονομαστικώς οι 

ενδιαφερόμενοι που θα επισκεφθούν το εστιατόριο προκειμένου να τους επιτραπεί η είσοδος στους χώρους.  

Όλοι οι όροι των Τεχνικών Προδιαγραφών που ορίζονται παραπάνω είναι απαράβατοι και η οποιαδήποτε μη 

συμμόρφωση προς αυτούς συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς. 

 

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  

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 των δύο ευρώ (2,00€) μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,  

βάσει Φ.Ε.Κ. 4919/21-09-2022/τ.Β. 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 κάθε Τμήματος, 

ήτοι: 

 

ΤΜΗΜΑ 1: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα το ποσό των € 

649.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 13% € 84.370,00 ήτοι τελικής αξίας € 733.370,00 συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 

 

ΤΜΗΜΑ 2: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Άμφισσα το ποσό των € 

84.700,00 πλέον Φ.Π.Α. 13% € 11.011,00 ήτοι τελικής αξίας € 95.711,00 συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 
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ΤΜΗΜΑ 3: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Καρπενήσι το ποσό των € 

144.100,00 πλέον Φ.Π.Α. 13% € 18.733,00 ήτοι τελικής αξίας € 162.833,00 συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 

 

ΤΜΗΜΑ 4: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Θήβα το ποσό των € 

89.633,63 πλέον Φ.Π.Α. 13% € 11.652,37 ήτοι τελικής αξίας € 101.286,00 συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α. 

 

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 ΦΠΑ επί τοις εκατό, της 

ανωτέρω τιμής υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. Ο προσφέρων θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να 

επισυνάψει στον (υπο)φάκελο «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 VII 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. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’  

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης 

και δεν αναπροσαρμόζονται. 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. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε 

ΕΥΡΩ ή καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 

με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 

σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή. 

 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 300 ημερών 

από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
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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. Σε περίπτωση αιτήματος της 

αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που 

αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους 

δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

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. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 

υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα 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 ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 

συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί 

από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 

και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 

παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 
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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 άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 

και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το 

κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 

σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  υποχρεώσεις 

της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 

διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, 

εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 

ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή 

η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 

έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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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, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει 

στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 

του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά», την 09η /11/2022 και ώρα 10:00 π.μ.  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα Αρχή 

Αν η συνεδρίαση της αρμόδια πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του 

Διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας (π.χ. βλάβη στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ.), 

αναβάλλεται για την ίδια ώρα την επόμενη εργάσιμη μέρα μετά από την αρχική ημερομηνία αποσφράγισης.  

Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο Διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την 

ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. όλους τους 

Διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το 

κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η ως άνω 

αναφερόμενη αναβολή αποσφράγισης προσφορών, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αντίστοιχη 

παράταση της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών. 

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα 

μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι 

ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 

συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 

σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 

μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 

Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η 

προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά 

εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής 
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προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ’ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση 

ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά  την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 

παρ. 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής 

έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης 

εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 

πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 

οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 

ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες με επιμέλεια αυτής μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 

της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και 

εν συνεχεία στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων 

τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση γίνονται σύμφωνα με τα 

σχετικώς προβλεπόμενα στον ν.4412/2016  και τους όρους της παρούσας. Η διαδικασία αξιολόγησης 

ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και 

της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των τεχνικών 

προσφορών, της βαθμολόγησης των αποδεκτών τεχνικών προσφορών με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης των 

παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 της παρούσας.  

Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» 

επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  

στους προσφέροντες, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 

4412/2016, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ. Μετά από την έκδοση και 

κοινοποίηση της ανωτέρω απόφασης, οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη 

διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 

της παρούσας. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την ορισθείσα 

ημερομηνία και ώρα οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών εκείνων των προσφερόντων που δεν έχουν 

απορριφθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
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δ) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών που αποσφραγίστηκαν 

και συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρούνται οι προσφορές κατά σειρά κατάταξης, με βάση τη συνολική 

βαθμολογία τους, καθώς και η αιτιολογημένη εισήγησή της για την αποδοχή ή απόρριψή τους 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, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 

προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής 

ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. 

Στην περίπτωση ισοδύναμων προφορών, δηλαδή προσφορών με την ίδια συνολική τελική βαθμολογία 

μεταξύ δύο ή περισσοτέρων προσφερόντων, η ανάθεση γίνεται στην προσφορά με τη μεγαλύτερη 

βαθμολογία τεχνικής προσφοράς.  

Αν οι ισοδύναμες προσφορές έχουν την ίδια βαθμολογία τεχνικής προσφοράς η αναθέτουσα αρχή επιλέγει 

τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισοδύναμες προσφορές. Η 

κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. Τα 

αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην κατωτέρω απόφαση. 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό 

κατάταξης των προσφορών, εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου και η αναθέτουσα 

αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη προσφέροντα, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινός ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο 

άρθρο 103 και την παρ. 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση 

έγκρισης του πρακτικού κατάταξης προσφορών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται 

στην απόφαση κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 

διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς, 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της διαδικασίας. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στην παράγραφο 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 

στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να υποβάλει 
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εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 

αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Επιπλέον ο «προσωρινός ανάδοχος» θα πρέπει να προσκομίσει τη σχετική βεβαίωση από την αρμόδια 

υπηρεσία περί καταλληλότητας του ακινήτου για χρήση του ως εστιατορίου, σε περίπτωση που δεν είχε 

προσκομισθεί στην τεχνική προσφορά του. 

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 

αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 

παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την 

τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των 

δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην 

αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 

αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα 

στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως 

πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω 

παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 

αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 

συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, 

συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 

Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο 

απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να 

αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και 

εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων 

δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα 

ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών 

κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο 

κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 

4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

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: 
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i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 

αποδεικτικά στοιχεία , ή  

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 αποδεικνύεται η μη συνδρομή 

των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή 

περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 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 

(ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση 

και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (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 έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία 

από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί 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 από την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα 

ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

Επισημαίνεται ότι, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του 

διαγωνισμού, μπορεί να  κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτή που καθορίζεται στην παράγραφο 1.3 της παρούσας διακήρυξης σε 

ποσοστό και ως εξής: εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και 

ογδόντα τοις εκατό (80%) στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. 

 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της 

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης 

του πρακτικού κατάταξης των προσφερόντων και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου, σε συνέχεια της 

αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών τους. 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς 

φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της 

παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά 
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οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 

4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα 

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 

λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της 

αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής 

κατά της ανωτέρω απόφασης. 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 

σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 

οριστικά,  

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης 

αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της 

χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 

372 του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 

έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  

δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, 

υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην 

οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 

104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και 

μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 

του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση 

θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ 

της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, 

για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα 

εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 

επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο 

ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση 

συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση 

και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 

κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, 

έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα 

με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με 

προδικαστική προσφυγή, κατά 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 που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 

επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει 

ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει 

ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 
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στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική 

Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 

υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του 

παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) 

όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν 

από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του 

προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 

προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 

επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 

4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  μέσω 

της λειτουργίας «Επικοινωνία»:  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 

ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει 

το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία 

εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα 

κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 

φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 

Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή 

συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 

πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 

συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα 

από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 

της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 

πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β.  Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 
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διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της 

ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου.  Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της 

προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η 

αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει 

γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 

απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 

έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 

προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η 

αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 

προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 

οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 

απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν 

πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 

αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση 

του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως 

την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου 

βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από 

την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα 

(10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος 

και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο 

και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός 

δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής 

απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για 

την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της 

αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από 

την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 

παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η 
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εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του 

άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το 

κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης 

της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει 

αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

 

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 της ως άνω Επιτροπής, 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.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 

υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου 

εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός 

εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , 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 των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους 

επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης   

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 

παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης χωρίς τον Φ.Π.Α., ήτοι: 

ΤΜΗΜΑ 1: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα ποσού € 25.960,00 

ΤΜΗΜΑ 2: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Άμφισσα ποσού € 3.388,00 

ΤΜΗΜΑ 3: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Καρπενήσι ποσού € 5.764,00 

ΤΜΗΜΑ 4: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Θήβα, ποσού € 3.585,35 

Σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης για περισσότερα τμήματα το ύψος της εγγύησης καλής εκτέλεσης θα 

ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της συνολικής αξίας της σύμβασης, χωρίς τον Φ.Π.Α.. Η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην 

παρ. 12 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 2.1.5. της 

παρούσας), και, επιπλέον, τον τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον ο τελευταίος είναι 

γνωστός και το περιεχόμενο της να είναι σύμφωνα με το υπόδειγμα στο Παράρτημα VIII της παρούσας 

διακήρυξης. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Η/Οι εγγύηση/εις 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.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 

συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 

της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την 

αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν οι υπηρεσίες 

είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 

αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που 

παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του 

αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα 

με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για εκατόν είκοσι (120) ημέρες μετά 

τη λήξη του χρόνου ισχύος της σύμβασης. 

 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 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. 

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και 

ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 

κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, 

πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών 

συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή 

συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και 

μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία 

εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας 

αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

της σύμβασης .  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη 

της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική 

δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 

του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 

συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 

υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 

οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 

υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής 

στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της 

σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή 

κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 

αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 

παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 

συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 

σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την αντικατάστασή 

του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 

γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.  

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της 

παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους 

επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία 

ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο 

αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την 

προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον εντός 

της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η 
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άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την πρόταση 

σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά κατάταξης, 

ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 

 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην 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. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 

αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση 

από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή 

εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση 

ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή 

αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 

μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 

ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 

σχέδιο σύμβασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: 

A. Σε μηνιαία βάση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την απόφαση του Πανεπιστημίου, πάντα μετά 

την παραλαβή του αντίστοιχου παραστατικού υπηρεσιών. Το ποσό που θα καταβάλλεται στον ανάδοχο (με 

κατάθεση του ποσού σε IBAN του αναδόχου) θα προκύπτει από το γινόμενο των ημερών λειτουργίας επί τον 

αριθμό των δικαιουμένων δωρεάν σίτισης φοιτητών σίτισης, επί το νόμιμο σιτηρέσιο, αφού προσκομισθούν 

με δική του επιμέλεια, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 

α) Τιμολόγιο, 

β) Φορολογική Ενημερότητα, 

γ) Ασφαλιστική Ενημερότητα 

δ) Αναλυτική περιοδική δήλωση και απόδειξη εξόφλησης αυτής που θα βεβαιώνουν ότι έγινε η καταβολή των 

ασφαλιστικών εισφορών του προηγουμένου μήνα για το απασχολούμενο προσωπικό, 

ε) Πίνακα καταγραφής της δύναμης του συνόλου των ημερησίως σιτιζόμενων φοιτητών για τον μήνα που 

αφορά υπογεγραμμένο από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας, την αρμόδια 

υπάλληλο/υπεύθυνο σίτισης και τον Ανάδοχο στον οποίο καταγράφεται ο αριθμός των φοιτητών για κάθε 

μέρα του μήνα και η συνολική αξία σίτισης. 

στ) Πρακτικό-Βεβαίωση της αρμόδιας επιτροπής, σχετικά με την καλή τήρηση όλων των όρων της 

σύμβασης. 

 

Ο αριθμός των δωρεάν δικαιουμένων σίτισης φοιτητών ύστερα από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του 

Πανεπιστημίου είναι δυνατόν να αυξομειώνεται και θα εξαρτάται από τις διαθέσιμες πιστώσεις. 

 

Β.  Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση ή εισφορά, η οποία κατά νόμο βαρύνει αυτόν. Πιο 

συγκεκριμένα ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις κατωτέρω κρατήσεις: 

 

• Παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 4% επί του καθαρού ποσού του μηνιαίου τιμολογίου. 

• Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων.  

• Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 

• Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται 

επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του 
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Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

(εφόσον εκδοθούν οι σχετικές ΚΥΑ). 

• Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης 

με τον ανάδοχο. 

Σημείωση: Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

 

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:   

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 

συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 

κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν υποβάλει τα παραδοτέα ή δεν προβεί στην αντικατάστασή τους 

μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο 

άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση 

(γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 

άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει 

να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία που θα ορισθεί με σχετική 

πρόσκληση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 15 ημερών. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική 

όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα 

(30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 

σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 

καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο 

των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά 

τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις. 

 

5.2.2. Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει εκτός ανωτέρας βίας, την λειτουργία του Εστιατορίου. Σε 

περίπτωση διακοπής κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και η εγγύηση καλής εκτέλεσης του καταπίπτει υπέρ 
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του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. και το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού αποφασίζει την επανάληψη του 

διαγωνισμού σε βάρος του. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει στο Παν/μιο ποινική ρήτρα 

#1.000 €# (χιλίων ευρώ) και θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα σίτισης των φοιτητών του Ιδρύματος μέχρις 

ανάδειξης νέου αναδόχου. Επίσης υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε άλλης ζημιάς του Ειδικού Ταμείου 

του Γ.Π.Α.  

Σε περίπτωση παράβασης όρων της σύμβασης, στην οποία θα περιληφθούν όλοι οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης, ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς άλλη διατύπωση στην καταβολή ποινικής ρήτρας μέχρι  

#1.000,00 € # (χίλια Ευρώ) για κάθε όρο ή υποχρέωσή του, επιβαλλομένης με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ειδικού Ταμείου του Παν/μίου. Σε περίπτωση υποτροπής η παραπάνω ρήτρα ορίζεται μέχρι 

# 2.000,00 € # (δύο χιλιάδες Ευρώ) για κάθε παράβαση και επιβάλλεται, χωρίς άλλη διατύπωση με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. Η είσπραξη των ανωτέρω ποσών θα γίνεται 

μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης στον ανάδοχο 

με οποιοδήποτε τρόπο με κατάθεσή μετρητών στο Ταμείο του Ιδρύματος ή με κατάθεση μετρητών στον 

λογαριασμό του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που 

τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και προσκόμιση του παραστατικού κατάθεσης στο Ταμείο του 

Ιδρύματος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 

ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. εκτός από τις παραπάνω κυρώσεις, δύναται να 

κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, εάν παραβεί και άλλους ουσιώδεις όρους της σύμβασης καθ' υποτροπή. 

Μεταξύ των ουσιωδών όρων περιλαμβάνονται οι αναφερόμενοι στην καλή λειτουργία του Εστιατορίου στην 

παροχή μερίδων σε ποιότητα και ποσότητα, σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις στην τήρηση της 

άμεμπτου καθαριότητας κλπ. Το ποσό που οφείλει να καταβάλλει ο ανάδοχος, για ποινική ρήτρα, σύμφωνα 

με τα ανωτέρω δικαιούται να παρακρατήσει το Ειδικό Ταμείο του Γ.Π.Α. από την εγγύηση καλής εκτέλεσης, 

αυτός δε υποχρεούται να συμπληρώσει αυτήν μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος 

ήθελε αρνηθεί ή αμελήσει να συμπληρώσει το κρατηθέν από την εγγύησή του ποσό, το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Ειδικού Ταμείου του Παν/μίου δύναται, χωρίς άλλη διατύπωση να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.  

Επιπλέον: 

α) Κατά τον έλεγχο της ποσότητας του βάρους οιασδήποτε μερίδας, επιτρέπεται να διαπιστωθεί 

απόκλιση μέχρι 10% από τα συμφωνημένα όρια. Δεν επιτρέπεται όμως να διαπιστωθεί αρνητική απόκλιση 

βάρους σε σύνολο δειγματοληψίας 10 μερίδων. Εάν διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμφωνημένες, 

επιβάλλεται χρηματική ποινή 1.000 ευρώ. 

β) Σε περίπτωση που διαπιστωθεί με εργαστηριακό έλεγχο ότι δεν τηρούνται οι ποιοτικές 

προδιαγραφές, σύμφωνα με την αγορανομική νομοθεσία και την προσφορά, οι ποινές θα είναι διπλάσιες από 

αυτές που αφορούν τον έλεγχο της ποσότητας.  

γ) Εάν σε επόμενο έλεγχο διαπιστωθεί παρόμοια παράβαση, οι ποινές διπλασιάζονται (από αυτές της 

περίπτωσης β). 

δ) Οι   ανωτέρω  ποινές   επιβάλλονται   με απόφαση   του Πανεπιστημίου και η παρακράτηση των 

αντιστοίχων ποσών γίνεται από το αμέσως επόμενο χρηματικό ένταλμα πληρωμής του αναδόχου. 
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ε) Εάν κάποια από τις ανωτέρω παραβάσεις επαναληφθεί, κινείται ύστερα από απόφαση του 

Πανεπιστημίου η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής καλής 

εκτέλεσης του έργου υπέρ του Πανεπιστημίου. Η αντισυμβατική συμπεριφορά του αναδόχου αποτελεί λόγο 

αποκλεισμού του από επόμενο διαγωνισμό του Ιδρύματος. 

 στ) Για κάθε άλλη απόκλιση από τις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου, το Πανεπιστήμιο έχει το 

δικαίωμα να προτείνει την επιβολή χρηματικής ποινής ανάλογης αυτών που αναφέρονται προηγουμένως, το 

οποίο θα αποφασίσει σχετικά. Σε περίπτωση υποτροπής ισχύουν τα προβλεπόμενα στις περιπτώσεις γ΄ και ε΄ 

της παραγράφου αυτής. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών μπορεί να αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη 

παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για 

λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 

(30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η 

εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει 

το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο 

της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221   ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα 

(30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής 

δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που 

επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο 

αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι 

συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 

της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 

του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 

προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη 

της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο 

δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση καθώς και ο έλεγχος της γνησιότητας και 

ποιότητας των χρησιμοποιουμένων υλικών της ποσότητας και του βάρους των χορηγουμένων μερίδων 

φαγητού, ο έλεγχος του τιμοκαταλόγου, καθώς και της εφαρμογής του Οδηγού Υγιεινής Νο1 του ΕΦΕΤ  για 

τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης διενεργείται από αρμόδια Επιτροπή, που ορίζεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Ειδικού Ταμείου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και είναι ανεξάρτητος του ελέγχου που  

ενεργείται από τις κρατικές υπηρεσίες αυτεπαγγέλτως. Το ανωτέρω όργανο θα παρακολουθεί και θα ελέγχει 

την τήρηση όλων των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο, τα δε πορίσματά του θα τα υποβάλει στο 

Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Ταμείου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου για την τυχόν επιβολή σ' αυτόν 

των  προβλεπόμενων από την εν λόγω διακήρυξη κυρώσεων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον 

ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα όργανα που ασκούν αυτόν. Για τον σκοπό αυτό υποχρεούται να ορίσει 

υπεύθυνο, για όλες τις ώρες λειτουργίας του εστιατορίου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει στους χώρους του εστιατορίου σύστημα Αυτοελέγχου όπως τούτο 

προβλέπεται από την κοινοτική οδηγία (Κανονισμός 852/2004 και οδηγία 93/43) και εθνική νομοθεσία (ΚΥΑ 

478/21-9-2000) βασιζόμενο στον σχετικό Οδηγό Υγιεινής Πρακτικής του ΕΦΕΤ. Η μη εφαρμογή αποτελεί 

παράβαση των όρων της σύμβασης. 

Το εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Υγιεινής Τροφίμων του ΓΠΑ θα αναλάβει την εναρμόνιση του Συστήματος 

Αυτοελέγχου που έχει ήδη συντάξει και θα ελέγχει την τήρησή του. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται 

μικροσκοπικά και εργαστηριακά. 

Η τήρηση των όρων υγιεινής των χώρων, η εμφάνιση του προσωπικού, η καταλληλότητα των πρώτων υλών 

και των προσφερόμενων ειδών ελέγχεται από το Πανεπιστήμιο και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Ο 

ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τους ελέγχους αυτούς και να διευκολύνει τα εντεταλμένα όργανα του 

Πανεπιστημίου στο έργο αυτό. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφώνεται με τις νόμιμες υποδείξεις του Πανεπιστημίου καθώς και των 

αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων σε κάθε θέμα που έχει σχέση με τις εκτελούμενες εργασίες και τις 

παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Το Πανεπιστήμιο, έχει το δικαίωμα να αξιώσει την απομάκρυνση οποιουδήποτε μέλους του προσωπικού του 

αναδόχου, εφόσον αποδεδειγμένα δείχνει  απροθυμία   συνεργασίας  και με τη  συμπεριφορά του δημιουργεί 

σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του φοιτητικού εστιατορίου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει τους νόμους για την υγιεινή και ασφάλεια των 

εργαζομένων και για τις κοινωνικές ασφαλίσεις και να χρησιμοποιεί μόνο προσωπικό που θα είναι 

ασφαλισμένο από αυτόν στον αρμόδιο φορέα. Δεν αποκλείεται και η απασχόληση φοιτητών. 

Το Πανεπιστήμιο δεν ευθύνεται για την επιλογή των εργαζομένων, ούτε βαρύνεται από τις απαιτήσεις των 

εργαζομένων κατά του αναδόχου.  
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6.2 Διάρκεια σύμβασης  

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από 1/1/2023 [εάν έχει υπογραφεί η σύμβαση ή άλλως από την 

ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, (στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει και μείωση του ανάλογου ποσού 

της σύμβασης που θα υπογραφεί)], έως 23/12/2024.  

 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον 

καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε 

εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή παραδοτέων, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές.  

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν 

μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται 

να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να 

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των 

οριζομένων στο άρθρο 220.  

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 

ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 

του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 

επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 





 

Σελίδα 84 

παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 

επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 

ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση  

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση 

των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα 

σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, 

σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης 

παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 

στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 

6.5  Αναπροσαρμογή τιμής 

Η προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή (€ 2,00 χωρίς τον Φ.Π.Α. 13%) καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζεται. 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-  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

 

 

 

ΙΟΡΔΑΝΗΣ Γ. ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στα τμήματα 

του Ιδρύματος στην Αθήνα, την Άμφισσα, τη Θήβα και το Καρπενήσι για χρονικό διάστημα από 01/01/2023 

(εάν έχει υπογραφεί η σύμβαση ή άλλως από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης) έως 31/12/2024.   

 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 55300000-3 (Υπηρεσίες Εστιατορίου και Παροχής φαγητού) και συμπληρωματικών 

CPV 55320000-9 (Υπηρεσίες παροχής γευμάτων) και 55322000-3 (Υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων).  

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:  

 

ΤΜΗΜΑ 1: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα (ενδεικτικός αριθμός 

φοιτητών 700) από 01/01/2023 [εάν έχει υπογραφεί η σύμβαση ή άλλως από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης, (στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει και μείωση του ανάλογου ποσού της σύμβασης που θα 

υπογραφεί)], έως 31/12/2024.  

ΤΜΗΜΑ 2: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Άμφισσα (ενδεικτικός 

αριθμός φοιτητών 77) ο οποίος αφορά τα Τμήματα ΔΟΕΠΤΜ και ΠΟΑ από 01/01/2023 [εάν έχει υπογραφεί η 

σύμβαση ή άλλως από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, (στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει και 

μείωση του ανάλογου ποσού της σύμβασης που θα υπογραφεί)], έως 31/12/2024.  

ΤΜΗΜΑ 3: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Καρπενήσι (ενδεικτικός 

αριθμός φοιτητών 131) ο οποίος αφορά τα Τμήματα ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ και ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ από από 01/01/2023 

[εάν έχει υπογραφεί η σύμβαση ή άλλως από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, (στην περίπτωση 

αυτή θα υπάρχει και μείωση του ανάλογου ποσού της σύμβασης που θα υπογραφεί)], έως 31/12/2024.  

ΤΜΗΜΑ 4: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Θήβα (ενδεικτικός αριθμός 

φοιτητών 81) ο οποίος αφορά τα Τμήματα ΔΙΓΕΣΕ και ΔΣΕ από 01/01/2023 [εάν έχει υπογραφεί η σύμβαση 

ή άλλως από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, (στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει και μείωση του 

ανάλογου ποσού της σύμβασης που θα υπογραφεί)], έως 31/12/2024. 

 

Ο πραγματικός αριθμός των δικαιούμενων δωρεάν σίτισης φοιτητών θα προκύπτει από την ονομαστική 

κατάσταση εγγεγραμμένων φοιτητών, για κάθε εστιατόριο, που θα δίδεται στον/στους πάροχο/χους 

υπηρεσιών, από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο/Οι πάροχος/οι 

υποχρεούται/νται να σιτίζει/ουν μικρότερο ή μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 

Αθηνών για τα Τμήματα αυτά.  
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Ο κάθε οικονομικός φορέας δύναται να υποβάλει προσφορά για το αντικείμενο της σύμβασης ενός Τμήματος 

ή δύο Τμημάτων ή τριών Τμημάτων ή και για τα τέσσερα Τμήματα, υποχρεωτικά όμως μέσα στη προσφορά 

του ξεχωριστά για το καθένα. Η ανάθεση για την σίτιση των φοιτητών για τα παραπάνω τμήματα δύναται να 

ανατεθεί σε ένα προσφέροντα για ένα ή για δύο ή τρία ή και για τα τέσσερα τμήματα ή σε διαφορετικούς 

προσφέροντες για κάθε τμήμα ξεχωριστά.  

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε τέσσερα (4). 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Τακτικός Προϋπολογισμός του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 2631 σχετική 

πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 και 2024 του Φορέα σύμφωνα με την: 

- 2/85154/ΔΠΓΚ/04.03.2022 (ΑΔΑ: 9ΤΧΑΗ-Ρ2Ζ) απόφαση «αναπροσαρμογής ορίων της παρ. 1 του 

άρθρου 67 του ν.4270/2014 – Καθορισμός δαπανών για τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

άθρου 67 του ν.4270/2014 περί πολυετών υποχρεώσεων» της Δ/νσης Προϋπολογισμού Γενικής 

Κυβέρνησης του Υπουργείου Οικονομικών  

- Το Φ.Ε.Κ. 4919/21-09-2022/τ. Β. «Καθορισμός του ημερήσιου σιτηρεσίου για τους φοιτητές των 

προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών των ανωτάτων 

Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» 

- Την αριθμ. 9η/06.10.2022 (ΑΔΑ: 997Θ46Ψ8Ζ6-ΓΛΑ) απόφαση του Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών έγκρισης Προκήρυξης νέου Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού  

άνω των ορίων για την ανάδειξη Αναδόχου /Αναδόχων για την Σίτιση φοιτητών του ΓΠΑ Αθηνών με 

έδρα την Αθήνα και  των Τμημάτων με έδρα την  Άμφισσα, την Θήβα και το Καρπενήσι   

- Την 578/06.10.2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: Ω84146Ψ8Ζ6-ΤΩΜ)  

 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ: Η συνολική εκτιμώμενη αξία ολόκληρης της σύμβασης ανέρχεται 

στο ποσό των € 967.433,63 πλέον Φ.Π.Α. 13% 125.766,37 ήτοι τελικής αξίας € 1.093.200,00.  

 

Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ: 

ΤΜΗΜΑ 1: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα (ενδεικτικός αριθμός 

φοιτητών 700) από 01/01/2023 [εάν έχει υπογραφεί η σύμβαση ή άλλως από την ημερομηνία υπογραφής 

της σύμβασης, (στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει και μείωση του ανάλογου ποσού της σύμβασης που θα 

υπογραφεί)], έως 31/12/2024. Η εκτιμώμενη αξίας ανέρχεται στο ποσό των € 649.000,00 πλέον Φ.Π.Α. 13% 

€ 84.370,00 ήτοι τελικής αξίας € 733.337,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΤΜΗΜΑ 2: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Άμφισσα (ενδεικτικός 

αριθμός φοιτητών 77) από 01/01/2023 [εάν έχει υπογραφεί η σύμβαση ή άλλως από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης, (στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει και μείωση του ανάλογου ποσού της σύμβασης 
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που θα υπογραφεί)], έως 31/12/2024. Η εκτιμώμενη αξίας ανέρχεται στο ποσό των € 84.700,00 πλέον 

Φ.Π.Α. 13% € 11.011,00 ήτοι τελικής αξίας € 95.711,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΤΜΗΜΑ 3: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Καρπενήσι (ενδεικτικός 

αριθμός φοιτητών 131) από 01/01/2023 [εάν έχει υπογραφεί η σύμβαση ή άλλως από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης (στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει και μείωση του ανάλογου ποσού της σύμβασης 

που θα υπογραφεί)], έως 31/12/2024. Η εκτιμώμενη αξίας ανέρχεται στο ποσό των € 144.100,00 πλέον 

Φ.Π.Α. 13% € 18.733,00 ήτοι τελικής αξίας € 162.833,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΤΜΗΜΑ 4: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Θήβα (ενδεικτικός αριθμός 

φοιτητών 81) από 01/01/2023 [εάν έχει υπογραφεί η σύμβαση ή άλλως από την ημερομηνία υπογραφής της 

σύμβασης (στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει και μείωση του ανάλογου ποσού της σύμβασης που θα 

υπογραφεί)], έως 31/12/2024. Η εκτιμώμενη αξίας ανέρχεται στο ποσό των € 89.633,63 πλέον Φ.Π.Α. 13% 

€ 11.652,37 ήτοι τελικής αξίας € 101.286,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 

Η προσφερόμενη τιμή είναι σταθερή (€ 2,00 χωρίς τον Φ.Π.Α.13%) καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και 

δεν αναπροσαρμόζεται.  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 Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη κράτηση ή εισφορά, η οποία κατά νόμο βαρύνει αυτόν. Πιο 

συγκεκριμένα ο Ανάδοχος βαρύνεται με τις κατωτέρω κρατήσεις:  

• Παρακράτηση φόρου εισοδήματος ποσοστού 4% επί του καθαρού ποσού του μηνιαίου τιμολογίου.  

• Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων  

• Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)  

• Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται 

επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

(εφόσον εκδοθούν οι σχετικές ΚΥΑ).  

• Κάθε άλλη νόμιμη κράτηση που τυχόν θεσμοθετηθεί κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης 

με τον ανάδοχο.  

 

Σημείωση: Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

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. 

Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

Το συσσίτιο θα παρέχεται στα Εστιατόρια στην Αθήνα, την Άμφισσα, τη Θήβα και το Καρπενήσι όλες τις 

ημέρες της εβδομάδος συνέχεια για χρονικό διάστημα 01/01/2023 (εάν έχει υπογραφεί η σύμβαση ή άλλως 

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (στην περίπτωση αυτή θα υπάρχει και μείωση του ανάλογου 

ποσού της σύμβασης που θα υπογραφεί), έως 31/12/2024. Οι ώρες λειτουργίας στο Εστιατόριο θα είναι από 

τις 12 μ. ως 4 μ.μ. και από 7 μ.μ. έως 9 μ.μ. Το πρωινό θα προσφέρεται κατά τις ώρες 7 π.μ. – 9 π.μ. Οι 

ώρες αυτές δύναται μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ειδικού Ταμείου Πανεπιστημίου να 

τροποποιούνται αν κατά την εφαρμογή διαπιστωθεί ότι δεν εξυπηρετούνται οι φοιτητές. Τα γεύματα θα 

παρασκευάζονται και θα παρέχονται στους σιτιζόμενους τρεις (3) φορές τη μέρα στις ώρες λειτουργίας του 

εστιατορίου. 

Οι δαπάνες του επί πλέον αναγκαίου εξοπλισμού (για το εστιατόριο στην Αθήνα και στο Καρπενήσι), 

επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος να εξοπλίσει κατάλληλα τους χώρους για τα άλλα δύο εστιατόρια που θα 

διαθέσει στην Άμφισσα και τη Θήβα. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει τους νόμιμους φόρους, τέλη (Δημοσίου ή Δήμων) 

δικαιώματα, εισφορές, κρατήσεις και γενικά οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις υπέρ του Δημοσίου η οποιουδήποτε 

τρίτου. Επίσης υποχρεούται να πληρώνει, για τα έξοδα λειτουργίας το Εστιατορίου στην Αθήνα και στο 

Καρπενήσι (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ) σύμφωνα με τους αντίστοιχους λογαριασμούς, καθώς 

και τις εκκενώσεις βόθρων αυτού. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει σύστημα ελέγχου του αριθμού των σιτιζομένων και να ενεργεί καθημερινό 

έλεγχο του αριθμού των παρασκευαζόμενων μερίδων με δική του ευθύνη και να διατηρεί στατιστικά 

στοιχεία. Το Πανεπιστήμιο διενεργεί ενδεικτικούς δειγματοληπτικούς ελέγχους ως προς τον αριθμό των 

παρασκευαζόμενων μερίδων και τον αριθμό των σιτιζομένων φοιτητών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους να παρέχει δωρεάν σίτιση επιχορηγούμενη 

από το κράτος, στους δικαιούμενους δωρεάν σίτισης φοιτητών σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 

Οικονομικών-Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Αριθμ.Φ5/68535/Β3 (ΦΕΚ 1965/18-6-2012) και 
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εν γένει από τις κείμενες διατάξεις σε περίπτωση νομοθετικής μεταβολής. Η ημερήσια σίτιση των φοιτητών 

θα γίνεται και για τα τρία (3) γεύματα, πρωί-μεσημέρι-βράδυ με την επίδειξη της ειδικής ταυτότητας με την 

οποία θα εφοδιάζεται ο δικαιούμενος δωρεάν σίτισης φοιτητής από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του Γ.Π.Α. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει ημερήσια σίτιση και σε άλλους μη δικαιούμενους δωρεάν σίτισης 

φοιτητές καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Γ.Π.Α. οι οποίοι δεν έχουν κάρτα 

σίτισης στην τιμή των 2,00 ευρώ  σιτηρέσιο πλέον Φ.Π.Α. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσφέρει 

ημερήσια σίτιση και στο διδακτικό, διοικητικό κλπ. προσωπικό των Τμημάτων, οι οποίοι δεν δικαιούνται 

δωρεάν σίτιση και δεν διαθέτουν κάρτα σίτισης στο ποσό των 3,00 ευρώ σιτηρέσιο (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) την ημέρα. Το τελευταίο σημαίνει πως με τα πληρωτέα αυτά αντίτιμα όλοι οι μη δικαιούμενοι δωρεάν 

σίτισης θα μπορούν σιτίζονται πρωινό, μεσημεριανό αλλά και βραδινό. Οι μη δικαιούμενοι δωρεάν σίτισης 

φοιτητές, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και το διδακτικό, διοικητικό κλπ. προσωπικό του 

Πανεπιστημίου που θα σιτίζονται στο εστιατόριο, εκτιμάται ότι αριθμητικά δεν θα υπερβαίνουν το 10% του 

συνόλου των δικαιούχων φοιτητών. Ο ακριβής αριθμός της εν λόγω κατηγορίας προσώπων, οι οποίοι θα 

επιδιώξουν,  καθημερινώς την σίτισή τους στο εστιατόριο, δεν είναι δυνατόν να καθορισθεί εκ των 

προτέρων, ούτε, άλλωστε, η εκ των πραγμάτων αντικειμενική αδυναμία ακριβούς εκ των προτέρων 

καθορισμού αυτών. Με την παροχή αυτή, ο ανάδοχος μπορεί να αξιοποιήσει την σχετική δυνατότητα 

ευρισκόμενος σε καθημερινή ετοιμότητα για την παροχή όσο το δυνατόν περισσότερων γευμάτων καθώς και 

βελτιωμένων ποιοτικά και ποσοτικά προς όφελος των σιτιζομένων. 

Ο έλεγχος της τήρησης των όρων της σύμβασης διενεργείται από Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η Επιτροπή αποφαίνεται σχετικά με την τήρηση όλων των όρων της 

σύμβασης  σε μηνιαία βάση και για τη λήψη σχετικών αποφάσεων. Ο εν λόγω έλεγχος είναι ανεξάρτητος του 

ελέγχου που διενεργείται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Επιπλέον θα διενεργούνται 

αιφνιδιαστικοί έλεγχοι για την παραγόμενη ποσότητα φαγητού-μερίδων από τον ανάδοχο σίτισης, από την 

αρμόδια Επιτροπή. 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση με δικές του δαπάνες να επισκευάζει όλες τις εγκαταστάσεις 

(ηλεκτρολογικές, υδραυλικές, αποχετεύσεις, πυρασφάλειας, ανίχνευσης φυσικού αερίου, κλπ.), τα 

μηχανήματα, τα έπιπλα και λοιπά είδη που βρίσκονται στον χώρο λειτουργίας των Εστιατορίων και των 

Μαγειρείων. 

Γενικά υποχρεούται στην συντήρηση και διατήρηση σε καλή λειτουργική κατάσταση όλων των 

εγκαταστάσεων των Εστιατορίων και των Μαγειρείων και του εξοπλισμού αυτών και των δικτύων της 

ηλεκτρικής, υδραυλικής και θερμαντικής εγκατάστασής τους, των εξαρτημάτων τους, των εγκαταστάσεων 

εξαερισμού, καθώς και την άμεση επισκευή με δαπάνη του των παρουσιαζομένων από συνήθη χρήση 

φθορών ώστε η λειτουργία των Εστιατορίων και των Μαγειρείων να είναι συνεχής και εύρυθμη. Eπίσης 

υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση των καταστρεφόμενων ειδών, καθώς και των κρινόμενων 

ακατάλληλων από τα αρμόδια, για τον έλεγχο του Εστιατορίου όργανα. 

Απαγορεύεται ρητά κάθε υπομίσθωση  του εστιατορίου ολική η μερική, η παραχώρησή του με οποιοδήποτε 

τρόπο η εκχώρηση σε τρίτο μέρος η το σύνολο των δικαιωμάτων του αναδόχου από την συνομολογηθείσα 

σύμβαση με ή χωρίς αντάλλαγμα.  
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Το Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. έχει το δικαίωμα της μονομερούς λύσης της σύμβασης, αν δεν 

τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της σύμβασης, μετά από προειδοποίηση που θα κοινοποιηθεί με 

απόδειξη στον ανάδοχο δύο (2) μήνες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία ορισμού της μονομερούς λήξης 

της σύμβασης. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να αξιώσει καμιά αποζημίωση. Εάν λυθεί μονομερώς η σύμβαση από 

μέρους του Δ.Σ του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. κάθε δικαίωμα που έχει παραχωρηθεί από τον ανάδοχο υπέρ 

τρίτου θεωρείται, ότι δεν υπάρχει ως προς το Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Ιδρύματος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων καθώς και στο site του Ιδρύματος, 

ανελλιπώς αναλυτικό εβδομαδιαίο πρόγραμμα σίτισης το οποίο δεν θα τροποποιεί χωρίς την έγκριση της 

Επιτροπής σίτισης. Τα γεύματα θα παρέχονται τρεις (3) φορές την ημέρα (πρωινό-μεσημεριανό-βραδινό) και 

θα είναι διαφορετικό το μεσημεριανό φαγητό από το βραδινό. Επίσης υποχρεούται σε κάθε γεύμα να 

παρασκευάζει δύο ειδών φαγητά με δικαίωμα επιλογής του ενός εκ των δύο από τους σιτιζομένους και να 

επαναλαμβάνει διαδοχικά το πρόγραμμα εδεσματολογίου της ημερήσιας σίτισης των τεσσάρων, εβδομάδων, 

που υπέβαλε μαζί με την προσφορά του. Τυχόν αλλαγές στο σιτηρέσιο του αναδόχου λόγω έλλειψης  ενός 

προϊόντος στην αγορά μπορούν να γίνουν μετά  από έγκριση της επιτροπής σίτισης με την προϋπόθεση ότι 

το νέο γεύμα θα είναι εξ' ίσου ικανοποιητικό με το σιτηρέσιο του προγράμματος. Το ημερήσιο σιτηρέσιο θα 

πρέπει να πληροί όλους τους όρους της ορθής διατροφής. 

Στον ανάδοχο του διαγωνισμού παρέχεται, χωρίς μίσθωμα η χρήση του Εστιατορίου του Γεωπονικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα και στο Καρπενήσι με όλες τις ηλεκτρικές, υδραυλικές και αποχετευτικές 

εγκαταστάσεις και τα εξοπλιστικά μέσα αυτού. 

Το Εστιατόριο του Ιδρύματος στην Αθήνα και στο Καρπενήσι διαθέτει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό σε 

έπιπλα, σκεύη κλπ. για την λειτουργία του, θα παραχωρηθεί στον ανάδοχο με ιδιαίτερο πρωτόκολλο 

παραλαβής και παραδόσεως την ημέρα της υπογραφής του συμφωνητικού και το οποίο θα επισυναφθεί σ' 

αυτό. 

Η εποπτεία της λειτουργίας των εστιατορίων και ειδικότερα ο έλεγχος της γνησιότητας και ποιότητας των 

χρησιμοποιουμένων υλικών της ποσότητας και του βάρους των χορηγουμένων μερίδων φαγητού, ο έλεγχος 

του τιμοκαταλόγου, καθώς και της εφαρμογής του Οδηγού Υγιεινής Νο1 του ΕΦΕΤ για τις επιχειρήσεις 

μαζικής εστίασης διενεργείται από αρμόδια Επιτροπή, που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού 

Ταμείου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και είναι ανεξάρτητος του ελέγχου που  ενεργείται από τις κρατικές 

υπηρεσίες αυτεπαγγέλτως. Το ανωτέρω όργανο θα παρακολουθεί και θα ελέγχει την τήρηση όλων των όρων 

της σύμβασης από τον ανάδοχο, τα δε πορίσματά του θα τα υποβάλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού 

Ταμείου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου για την τυχόν επιβολή σ' αυτόν των  προβλεπομένων από την εν 

λόγω διακήρυξη κυρώσεων. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα 

όργανα που ασκούν αυτόν. Για τον σκοπό αυτό υποχρεούται να ορίσει υπεύθυνο, για όλες τις ώρες 

λειτουργίας του εστιατορίου. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρμόσει στους χώρους των εστιατορίων σύστημα Αυτοελέγχου όπως τούτο 

προβλέπεται από την κοινοτική οδηγία (Κανονισμός 852/2004 και οδηγία 93/43) και εθνική νομοθεσία (ΚΥΑ 

478/21-9-2000) βασιζόμενο στον σχετικό Οδηγό Υγιεινής Πρακτικής του ΕΦΕΤ. Η μη εφαρμογή αποτελεί 

παράβαση των όρων της σύμβασης. 





 

Σελίδα 91 

Το εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου Υγιεινής Τροφίμων του ΓΠΑ θα αναλάβει την εναρμόνιση του Συστήματος 

Αυτοελέγχου που έχει ήδη συντάξει και θα ελέγχει την τήρησή του. Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται 

μικροσκοπικά και εργαστηριακά. Το κόστος των ελέγχων θα καταβάλλεται στον ΕΛΚΕ σύμφωνα με σχετική 

σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ αναδόχου και Διευθυντή του Εργαστηρίου. 

Η παρασκευή των γευμάτων θα γίνεται στους χώρους των εστιατορίων απαγορευμένης ρητά της 

παρασκευής φαγητών έξω από τον χώρο των εστιατορίων και της μεταφοράς τους στην συνέχεια στα 

Εστιατόρια. Επίσης τα φαγητά θα πρέπει να είναι πάντοτε ζεστά και το σερβίρισμα τους να είναι άψογο. Τα 

μαγειρεμένα φαγητά που δεν καταναλώθηκαν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν την επόμενη ημέρα. Επίσης 

υποχρεούται να χρησιμοποιεί, για την παρασκευή των φαγητών υλικά πρώτης ποιότητας. 

Η διάθεση οινοπνευματωδών ποτών επιτρέπεται μόνο κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιεί τα Εστιατόρια και τις εγκαταστάσεις τους αποκλειστικά, για την 

σίτιση των φοιτητών κλπ. όπως αναφέρεται παραπάνω. Χορευτικές ή ψυχαγωγικές συγκεντρώσεις φοιτητών 

η άλλων Πανεπιστημιακών συλλόγων επιτρέπονται μετά από έγκριση του Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του 

Ιδρύματος κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος (εγγράφως). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει πάντοτε επαρκές και ειδικευμένο προσωπικό, για την πλήρη και 

εξυπηρέτηση των σιτιζομένων φοιτητών εφοδιασμένων με τα απαραίτητα βιβλιάρια Υγείας, πρόσφατα 

θεωρημένα όπως προβλέπεται από τον Οδηγό Υγιεινής Πρακτικής. Το προσωπικό που ασχολείται με την 

παρασκευή των φαγητών και το σερβίρισμα θα πρέπει, εκτός της άψογης ατομικής καθαριότητας, να φέρει 

καθαρή στολή και απαραίτητα κατάλληλο κάλυμμα των μαλλιών (σκούφο). Ο καθαριστής που θα υπάρχει 

οπωσδήποτε στο προσωπικό θα απασχολείται αποκλειστικά και μόνο με την καθαριότητα. Η καθαριότητα 

των χώρων εν γένει του Εστιατορίου είναι της αποκλειστικής ευθύνης του αναδόχου να διατηρείται άψογος 

και εις το ενδιάμεσο των γευμάτων χρόνο. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύπτει το 50% των αναγκών του Εστιατορίου σε βοηθητικό προσωπικό με 

φοιτητές του Ιδρύματος εφόσον υπάρχουν ενδιαφερόμενοι και δηλώσουν τούτο πριν από την έναρξη της 

λειτουργίας του Εστιατορίου. Οι απασχολούμενοι φοιτητές του Ιδρύματος θα δύναται να έχουν μερική 

απασχόληση και θα αμείβονται ανάλογα με τις ώρες εργασίας, σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι φοιτητές ο ανάδοχος θα συμπληρώνει το παραπάνω 

ποσοστό προσωπικό με ιδιώτες. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του (ιδιώτες και φοιτητές), σύμφωνα με τις κείμενες 

διατάξεις. Το Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. και γενικά το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ουδεμία 

ευθύνη φέρει, για τις συνέπειες της μη ασφάλισης αυτών. 

Το προσωπικό προσλαμβάνεται από τον ανάδοχο, αφού προηγουμένως διαπιστωθεί, ότι είναι υγιές. Η 

διαπίστωση γίνεται είτε με την προσκόμιση βιβλιαρίου υγείας θεωρημένο από το Υγειονομικό Κέντρο είτε από 

την αρμόδια Κρατική Υγειονομική Υπηρεσία. 

Το Δ.Σ. του Ειδικού ταμείου του Γ.Π.Α. κατόπιν εισήγησης των παραπάνω αρμοδίων οργάνων και με ειδικά 

αιτιολογημένη απόφασή του δύναται να ζητήσει από τον ανάδοχο να απολύσει υπαλλήλους των Εστιατορίων, 
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για λόγους υγείας (ψυχικό η μεταδοτικό νόσημα), επανειλημμένης κακής συμπεριφοράς, έλλειψης 

καθαριότητας. Ο απολυόμενος δεν δύναται να απαιτήσει την τυχόν δικαιούμενη αποζημίωση από το Γ.Π.Α. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να φροντίζει να γίνεται η περισυλλογή των ειδών που χρησιμοποιήθηκαν, 

για την σίτιση και ο καθαρισμός των τραπεζιών από ιδιαίτερο προσωπικό αμέσως μετά το τέλος της σίτισης 

κάθε φοιτητή, για να βρίσκουν πάντοτε θέσεις διαθέσιμες και καθαρές οι νεοεισερχόμενοι. 

Σε περίπτωση που θα αυξηθεί η αξία του ημερήσιου σιτηρεσίου των # 2,00 € # μη συμπεριλαμβανομένου 

του Φ.Π.Α. που δικαιούνται οι φοιτητές, θα βελτιώνεται ανάλογα και το μενού λαμβανομένου υπόψη και του 

ποσοστού αύξησης του πληθωρισμού ύστερα από διαπραγμάτευση με την παραπάνω αρμόδια επιτροπή και 

έγκριση του Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά την λήξη της σύμβασης (αφορά το Εστιατόριο στην Αθήνα και στο 

Καρπενήσι) να αποκομίσει μέσα σε πέντε (5) ημέρες τα αγορασθέντα απ' αυτόν έπιπλα, σκεύη κ.λπ. Ο 

ανάδοχος ουδεμίας αποζημίωσης δικαιούται, για εκτελεσθείσες εργασίες στο Εστιατόριο ή για την 

τοποθέτηση μονίμων εγκαταστάσεων. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται μετά την λήξη της σύμβασης να αποζημιώσει το Ειδικό Ταμείο του Γ.Π.Α. για κάθε 

φθορά, καταστροφή ή απώλεια των παραδοθέντων σ' αυτόν εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, επίπλων, 

μαγειρικών σκευών και ειδών εστίασης, όχι όμως και για φθορές που οφείλονται σε συνήθη χρήση (αφορά το 

Εστιατόριο στην Αθήνα και στο Καρπενήσι). 

Μετά την λήξη της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε πέντε (5) μέρες να είναι έτοιμος, για την 

παράδοση των χώρων του Εστιατορίου και των εγκαταστάσεων αυτού (αφορά το Εστιατόριο στην Αθήνα και 

στο Καρπενήσι). Επίσης να εξοφλήσει τυχόν οφειλές προς το ΕΛΚΕ. 

Η παράδοση θα γίνει σε επιτροπή, που θα ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. Η 

εν λόγω επιτροπή θα καταρτίσει πίνακες του παραπάνω υλικού στους οποίους θα αναφέρονται οι φθορές, 

καταστροφές ή απώλειες και η αποτίμησή του σε Ευρώ και θα τους υποβάλλει στο Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου 

του Γ.Π.Α. το οποίο θα καθορίσει το ποσοστό των οφειλομένων στην συνήθη χρήση φθορών, κατά δίκαια 

κρίση (αφορά το Εστιατόριο στο Καρπενήσι). 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την λήξη της ισχύος της σύμβασης και την 

παράδοση των χώρων, εγκαταστάσεων κ.λπ. του Εστιατορίου (αφορά το Εστιατόριο στην Αθήνα και στο 

Καρπενήσι) και εφόσον έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του προς το Πανεπιστήμιο. 

Η εξόφληση των λογαριασμών συσσιτίου θα γίνεται σε εύλογο χρόνο με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 

και στην συνέχεια κατάθεσης του μηνιαίου αντιτίμου στον Τραπεζικό λογαριασμό του αναδόχου, μετά την 

αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων από το Λογιστήριο του Παν/μίου με την προϋπόθεση πάντοτε της 

ύπαρξης πιστώσεων που παρέχονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για τα 

συσσίτια των φοιτητών. Προκαταβολές είτε έναντι γενομένης παροχής συσσιτίου είτε έναντι μελλοντικής είτε 

για οποιονδήποτε άλλο λόγο δεν δίνονται. 

Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει εκτός ανωτέρας βίας, την λειτουργία των εστιατορίων. Σε 

περίπτωση διακοπής κηρύσσεται αυτοδίκαια έκπτωτος και η εγγύηση καλής εκτέλεσης του καταπίπτει υπέρ 

του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. και το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού αποφασίζει την επανάληψη του 





 

Σελίδα 93 

διαγωνισμού σε βάρος του. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει στο Παν/μιο ποινική ρήτρα 

#1.000 € # (χιλίων ευρώ) και θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα σίτισης των φοιτητών του Ιδρύματος μέχρις 

ανάδειξης νέου αναδόχου. Επίσης υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε άλλης ζημιάς του Ειδικού Ταμείου 

του Γ.Π.Α. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να δεχθεί ανεπιφύλακτα το κατά τα παραπάνω σύστημα λειτουργίας των 

εστιατορίων. 

Στο Εστιατόρια εφαρμόζεται η ισχύουσα Νομοθεσία περί παροχής δωρεάν σίτισης φοιτητών Α.Ε.Ι. και ο 

κανονισμός λειτουργίας των φοιτητικών συσσιτίων. 

Σε περίπτωση παράβασης όρων της σύμβασης, στην οποία θα περιληφθούν όλοι οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης, ο ανάδοχος υποχρεούται χωρίς άλλη διατύπωση στην καταβολή ποινικής ρήτρας μέχρι  

#1.000,00 € # (χίλια Ευρώ) για κάθε όρο ή υποχρέωσή του, επιβαλλομένης με απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Ειδικού Ταμείου του Παν/μίου. Σε περίπτωση υποτροπής η παραπάνω ρήτρα ορίζεται μέχρι 

# 2.000,00 € # (δύο χιλιάδες Ευρώ) για κάθε παράβαση και επιβάλλεται, χωρίς άλλη διατύπωση με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. Η είσπραξη των ανωτέρω ποσών θα γίνεται 

μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης στον ανάδοχο 

με οποιοδήποτε τρόπο με κατάθεσή μετρητών στο Ταμείο του Ιδρύματος ή με κατάθεση μετρητών στον 

λογαριασμό του Τακτικού Προϋπολογισμού του Ειδικού Ταμείου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που 

τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και προσκόμιση του παραστατικού κατάθεσης της Τράπεζας της Ελλάδος 

στο Ταμείο του Ιδρύματος.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. εκτός από τις παραπάνω κυρώσεις, δύναται να 

κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, εάν παραβεί και άλλους ουσιώδεις όρους της σύμβασης καθ' υποτροπή. 

Μεταξύ των ουσιωδών όρων περιλαμβάνονται οι αναφερόμενοι στην καλή λειτουργία των Εστιατορίων στην 

παροχή μερίδων σε ποιότητα και ποσότητα, σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις στην τήρηση της 

άμεμπτου καθαριότητας κλπ. Το ποσό που οφείλει να καταβάλλει ο ανάδοχος, για ποινική ρήτρα, σύμφωνα 

με τα ανωτέρω δικαιούται να παρακρατήσει το Ειδικό Ταμείο του Γ.Π.Α. από την εγγύηση καλής εκτέλεσης, 

αυτός δε υποχρεούται να συμπληρώσει αυτήν μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος 

ήθελε αρνηθεί ή αμελήσει να συμπληρώσει το κρατηθέν από την εγγύησή του ποσό, το Διοικητικό Συμβούλιο 

του Ειδικού Ταμείου του Παν/μίου δύναται, χωρίς άλλη διατύπωση να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.  

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί καθημερινά στατιστικά στοιχεία των σιτιζομένων στα Εστιατόρια με 

μέθοδο που θα συμφωνηθεί με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γ.Π.Α. Τα στοιχεία αυτά ο ανάδοχος οφείλει να τα 

υποβάλει στο Λογιστήριο του Παν/μίου εντός του πρώτου δεκαημέρου του επόμενου μήνα που αφορούν την 

σίτιση. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει, για να υπογράψει την σχετική σύμβασή του μέσα σε προθεσμία δέκα 

πέντε (15) ημερών από την κλήση του. Εάν δεν προσέλθει για να υπογράψει μέσα στην παραπάνω 

προθεσμία την σχετική σύμβαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού Ταμείου του Παν/μίου κηρύσσει αυτόν 

έκπτωτο και αποφασίζει την κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής υπέρ του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. 

Επιπλέον ο κηρυχθείς έκπτωτος ανάδοχος  υποχρεούται να επανορθώσει κάθε ζημιά, που θα προκύψει από 

την επανάληψη του διαγωνισμού. 
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Ο ανάδοχος υποχρεούται σε πρόσθετη δωρεάν σίτιση περιορισμένου αριθμού φοιτητών (μη δυναμένου να 

υπερβεί το 10% του συνολικού αριθμού των σιτιζομένων φοιτητών) που δεν δικαιούνται κάρτα σίτισης 

εφόσον με απόφαση του Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Γ.Π.Α. κριθεί ότι οι εν λόγω φοιτητές δεν έχουν 

οικονομική ευχέρεια. 

Απαγορεύεται η είσοδος κατοικίδιων ζώων μέσα στον χώρο του Εστιατορίου. 

Σε περίπτωση παρακωλύσεως της εισόδου των μελών της Επιτροπής Ελέγχου των Εστιατορίων η λειτουργία 

των Εστιατορίων θα αναστέλλεται για λόγους προστασίας της υγείας των σιτιζομένων φοιτητών. 

Διευκρινίζεται ότι το Ειδικό Ταμείο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών δεν έχει καμιά αστική ή ποινική 

ευθύνη για κάθε αξίωση εκ μέρους οιουδήποτε μέλους του προσωπικού του αναδόχου και απαλλάσσεται από 

κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωσή του από οποιαδήποτε αιτία. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας δηλαδή, 

καταβολή νομίμων αποδοχών οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 

προβλεπομένων από την οικεία ΣΣΕ (Κλαδική), τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη κ.λπ. 

Επίσης ρητά αναφέρεται ότι η μη εξόφληση των δεδουλευμένων και η μη καταβολή των ασφαλιστικών 

εισφορών στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ του προσωπικού του αναδόχου, μέσα στις νόμιμες προθεσμίες, για τα οποία καμία 

απολύτως ευθύνη δεν θα έχει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αποτελεί λόγο κήρυξης του αναδόχου 

έκπτωτου. 

Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών, ο ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την 

εκτέλεση των υπηρεσιών. 

Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα 

μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατυχήματα ή από κάθε άλλη 

αιτία κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε 

τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο ανάδοχος υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή 

της. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία, τα μέλη που αποτελούν την ένωση /κοινοπραξία θα 

είναι από κοινού και εις ολόκληρο υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των 

υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάμενες μεταξύ τους 

συμφωνίες περί κατανομής των ευθυνών τους έχουν ισχύ μόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καμία 

περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός 

μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων μελών για την ολοκλήρωση της 

σύμβασης. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση/κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, 

οποιοδήποτε από τα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητάς του, για οποιοδήποτε λόγο ή 

λόγω ανωτέρας βίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να 

έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύμβασης με τους ίδιους όρους. 
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Στην ως άνω περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται αμελλητί να ενημερώσει σχετικά εγγράφως την 

Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής οι συμβατικοί όροι μπορούν να εκπληρωθούν 

από τα εναπομείναντα μέλη της ένωσης/κοινοπραξίας, η σύμβαση υλοποιείται από τα λοιπά μέλη στο σύνολό 

της και εξακολουθεί να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της. Η σχετική απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής περί της δυνατότητας εκπλήρωσης των συμβατικών όρων από τα εναπομείναντα μέλη κοινοποιείται 

εγγράφως στον ανάδοχο. 

Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει σχετικά ότι τα εναπομείναντα μέλη δεν επαρκούν για να 

εκπληρώσουν τους όρους της σύμβασης, τότε η ανάδοχος ένωση/κοινοπραξία οφείλει να προτείνει 

αντικαταστάτη, με προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος μέλους. Η πρόταση θα πρέπει να συνοδεύεται 

από σχετικά έγγραφα στα οποία ο αντικαταστάτης δεσμεύεται για την προσήκουσα εκπλήρωση των εν λόγω 

συμβατικών όρων και την εν γένει υποκατάσταση του στις υποχρεώσεις του αποχωρούντος μέλους. Η 

Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει με απόφασή της την αντικατάσταση αυτή. Σε περίπτωση όμως που η πρόταση για 

συγκεκριμένο αντικαταστάτη δεν γίνει αποδεκτή, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρείτο δικαίωμα να κηρύξει τον 

ανάδοχο ένωση /κοινοπραξία έκπτωτο. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να του χορηγηθούν οι 

αναγκαίες άδειες λειτουργίας και κάθε άλλη άδεια που αφορά την εν γένει λειτουργία των Εστιατορίων 

αντίγραφο των οποίων υποχρεούται να προσκομίσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος στο Τμήμα Γ’  

Προμηθειών του Ιδρύματος. Το Δ.Σ. του Ειδικού Ταμείου του Ιδρύματος και γενικά το Γ.Π.Α. δεν φέρει 

ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση μη έκδοσης των απαιτούμενων αδειών, ούτε ενέχεται αποζημιωτικά έναντι του 

αναδόχου εξ αυτών των αιτιών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις οικείες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας απέναντι 

στο απασχολούμενο προσωπικό. 

Είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας 

και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. 

Σε περίπτωση σύναψης συμβάσεων αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή έργου με τους απασχολούμενους, 

υποχρεούται να γνωστοποιήσει αυτές στις αρμόδιες φορολογικές αρχές. Σε περίπτωση συστηματικής 

παραβίασης των ανωτέρω υποχρεώσεων, ο Ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος. Η Αναθέτουσα Αρχή εξετάζει 

τυχόν καταγγελίες του προσωπικού σε βάρος του Αναδόχου σχετικά με την αθέτηση των συμβατικών του 

υποχρεώσεων υποβληθείσες εγγράφως, ενημερώνει τις αρμόδιες Αρχές και καλεί τον Ανάδοχο για την 

παροχή σχετικών εξηγήσεων. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους ή 

σε μέλη της ομάδας έργου, ο Ανάδοχος υποχρεούται μόνο αυτός προς αποκατάστασή τους. 

Ο ανάδοχος οφείλει να χρησιμοποιεί μόνο ασφαλισμένο προσωπικό. 

Ο  ανάδοχος  βαρύνεται  με  όλες  τις  εισφορές  του  Ι.Κ.Α.  και  των  λοιπών  Ταμείων,  κύριας  και  

επικουρική ασφάλισης, καθώς και με τα Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας προσωπικού, κλπ. και για κάθε 

υποχρέωση του προς αυτούς ως εργοδότης. Το προσωπικό του αναδόχου δεν έχει ουδεμία εργασιακή σχέση 

με το Πανεπιστήμιο. 
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Ο καθαρισμός όλων  των χώρων των Εστιατορίων και των μαγειρείων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη 

φροντίδα και με κατάλληλα μηχανήματα, εργαλεία και υλικά καθαρισμού τα οποία δε θα προκαλούν φθορές. 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει μέτρα ασφαλείας, για το προσωπικό του και τους τρίτους. 

Επίσης ευθύνεται για κάθε ατύχημα, το οποίο θα συμβεί από οποιαδήποτε αιτία σ’ αυτόν ή στο προσωπικό, 

που θα χρησιμοποιήσει. 

Το   κόστος   των   υλικών   καθαριότητας   (σκούπες,   σφουγγαρίστρες,   σακούλες   σκουπιδιών, κλπ.), θα 

βαρύνουν τον ανάδοχο, θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και δεν πρέπει να προκαλούν φθορές στους 

χώρους και στα διάφορα αντικείμενα και σκεύη. 

Ο ανάδοχος οφείλει να ορίζει υπεύθυνους βάρδιας που θα συντονίζουν το προσωπικό και θα επιβλέπουν τους 

χώρους σίτισης και θα επικοινωνούν με τα αρμόδια όργανα του Πανεπιστημίου για τις ανάγκες της σίτισης. 

Ο ανάδοχος μετά από συνεννόηση με το Πανεπιστήμιο υποχρεούται να καταθέτει στο τέλος κάθε μήνα 

ονομαστική κατάσταση με το προσωπικό που θα απασχολήσει τον επόμενο μήνα, την ειδικότητα τους, τις 

ώρες απασχόλησής τους και οι οποίοι θα συμπεριλαμβάνονται στην κατάσταση της Επιθεώρησης Εργασίας. 

Ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει κατάσταση προσωπικού θεωρημένη από την Επιθεώρηση Εργασίας που 

θα αναφέρει το ονοματεπώνυμο και το ωράριο εργασίας κάθε εργαζομένου. 

Ο ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθούν τα Τμήματα του διαγωνισμού, ευθύνεται για την καλή εκτέλεση 

των εργασιών που του ανατέθηκαν. 

Το προσωπικό, το οποίο θα διαθέσει ο ανάδοχος, θα πρέπει να συμπεριφέρεται με ευγένεια απέναντι 

σ τ ο υ ς  φ ο ι τ η τ έ ς ,  σε τρίτους και το προσωπικό, θα τελεί υπό την άμεση επίβλεψη της αρμόδιας 

Επιτροπής και θα λαμβάνει από αυτή τις σχετικές οδηγίες, όταν χρειάζεται. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης του αναδόχου να εκτελέσει το οφειλόμενο έργο, το Πανεπιστήμιο έχει το 

δικαίωμα να φροντίσει για τη συνέχιση των απαιτούμενων εργασιών με κάθε δυνατό μέσο, και με έξοδα 

που τελικά θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ανάδοχο. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει, κατά την εκτέλεση του καθαρισμού, έμπειρο και απόλυτα 

κατάλληλο προσωπικό για τέτοιες εργασίες. 

Καθ` όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την 

Αναθέτουσα Αρχή και την αρμόδια Επιτροπή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη της οποιεσδήποτε 

παρατηρήσεις τους σχετικά με την εκτέλεση του Έργου. 

Ανάδοχος θα πρέπει να εγγυάται για τη διάθεση του αναφερομένου στην Προσφορά της προσωπικού, καθώς 

επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να 

ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύμβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν 

πνεύμα συνεργασίας κατά τις επαφές τους με τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής 

ή των εκάστοτε υποδεικνυομένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει 

να προβεί σε αντικατάσταση με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση μέλους 

της Ομάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του Έργου, 
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δύναται να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο 

αντιστοίχων προσόντων ή εμπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή 

εγγράφως τουλάχιστον δέκα πέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την αντικατάσταση. Σε περίπτωση 

μη συμμόρφωσης του Αναδόχου με τα ανωτέρω, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιβάλει ποινικές ρήτρες ή 

ακόμη και να καταγγείλει τη σύμβαση. 

Ο ανάδοχος με την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής 

Ευθύνης συνοδευόμενο από την απόδειξη εξόφλησής του,  με την εργολαβία σίτισης των  Τμημάτων του 

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που του έχουν ανατεθεί στην Αθήνα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι και τη 

Θήβα για ατυχήματα, ζημίες ή βλάβες που τυχόν θα προκληθούν στο κτηριακό συγκρότημα ή στις 

εγκαταστάσεις, στο εργαζόμενο σε αυτό προσωπικό ή σε οποιονδήποτε τρίτο, από αποκλειστική αμέλεια του 

αναδόχου ή των υπαλλήλων του ή των προστηθέντων του, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παθόντων, οι 

οποίοι τυχόν θα εγείρουν αξίωση αποζημίωσης κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου. Το ποσό του 

ασφαλιστηρίου θα είναι ίσο με το ποσό των: 

 

Για το ΤΜΗΜΑ 1: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Αθήνα ίσο με το ποσό 

των € 649.000,00 

Για το ΤΜΗΜΑ 2: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην Άμφισσα ίσο με το 

ποσό των € 84.700,00 

Για το ΤΜΗΜΑ 3: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Καρπενήσι με το ποσό 

των € 144.100,00 

Για το ΤΜΗΜΑ 4: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη Θήβα ίσο με το ποσό 

των € 89.633,63 

 

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα του ενός Τμήματα ο οικονομικός φορέας θα πρέπει να 

προσκομίσει Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης ίσο με το ύψος του Προϋπολογισμού της Διακήρυξης 

(χωρίς τον Φ.Π.Α.) για το κάθε Τμήμα αθροιστικά για τα οποία είναι ανάδοχος. 

Τέλος ο ανάδοχος κάθε Τμήματος, υποχρεούται να συνάψει συμφωνία με αναγνωρισμένη και πιστοποιημένη 

εταιρεία απολυμάνσεων, που θα αφορά την απολύμανση, απεντόμωση, μυοκτονία, κλπ. όλων των 

εστιατορίων που τον αφορούν και για όλο το διάστημα της σύμβασης. Αντίγραφο του πρώτου συμβολαίου 

για την απολύμανση μαζί με την απόδειξη πληρωμής θα παραδοθούν στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

με την υπογραφή της σύμβασης. Τα συμβόλαια της ανανέωσης των απολυμάνσεων μαζί με τις αντίστοιχες 

εξοφλητικές αποδείξεις θα παραδίδει ο ανάδοχος τουλάχιστον πέντε μέρες πριν από την λήξη κάθε 

προηγούμενου συμβολαίου. Η περίπτωση παράλειψης σχετικής με την παραπάνω διαδικασία, αποτελεί ειδικό 

λόγο καταγγελίας της σύμβασης και έκπτωσης του αναδόχου.  

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις καλύπτονται αθροιστικά από 

τα μέλη της ένωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  

[Από τις 2-5-2019, οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής 

υπηρεσίας Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα 

ηλεκτρονικής σύνταξης και διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική 

ανακοίνωση είναι διαθέσιμη στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». 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 τη σχετική 

απάντηση τους]. 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Άλλες Δηλώσεις (Παραμένει για την ομαλή αρίθμηση της παρούσας 

διακήρυξης)  

 
 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς  

(ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) 

Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Τα δεκατέσσερα κύρια εβδομαδιαία γεύματα θα πρέπει να έχουν ενδεικτικά τουλάχιστον την πιο κάτω βασική 

σύνθεση, την οποία ο ανάδοχος μπορεί να βελτιώσει τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά ως προς τη σύνθεσή 

τους. 

 

 

Κύριο πιάτο  

μεσημεριανό και βραδινό 

 

3 φορές κρέας 

3 φορές κιμά 

1 φορά κοτόπουλο 

2 φορές ψάρι 

3 φορές λαδερό φαγητό ή όσπριο 

2 φορές ζυμαρικά 

 

Τα κυρίως γεύματα θα παρέχονται δύο φορές την ημέρα και θα είναι διαφορετικό το μεσημεριανό από το 

βραδινό. Τυχόν αλλαγές στο μενού του αναδόχου λόγω έλλειψης ενός προϊόντος στην αγορά μπορούν να 

γίνουν μετά από αίτησή του στην αρμόδια επιτροπή και έγκρισή της ή από πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από 

το ίδρυμα, λόγω του επείγοντος. 

 

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) ΠΡΩΙΝΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Το πρωινό των φοιτητών θα περιλαμβάνει τα εξής: 

 

Πρωινό 

Καφέ 

Τσάι 

Γάλα 

Χυμό 

Μαρμελάδα 

Μέλι 

Βούτυρο  
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Ψωμί 

Φρυγανιές 

Κέικ 

Κορν Φλέικς 

Ζαμπόν 

Γαλοπούλα 

Τυρί 

 

 

Γ. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΡΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ 

• Σαλάτες (Εποχής, αγγουροντομάτα, κλπ) 

• Ορεκτικά (Τζατζίκι, τυροσαλάτα, κλπ) 

• Διάφορα είδη τυριών (φέτα, κίτρινο τυρί, κλπ) 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΔΟΡΠΙΩΝ 

• Φρούτα 

• Κομπόστες 

• Γλυκά 

• Κρέμες 

• Ζελέδες 

• Γιαούρτι 

 

Ο παραπάνω πίνακας αποτελεί ενδεικτική λίστα συνοδευτικών - επιδορπίων. 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

• Τα κρέατα θα είναι νωπά και αρίστης ποιότητας. Απαγορεύεται ρητά η χρησιμοποίηση κατεψυγμένων 

κρεάτων. Ο κιμάς θα παρασκευάζεται από καθαρό άπαχο μυϊκό κρέας νωπό, ο οποίος πρέπει να κόβεται 

με ευθύνη του αναδόχου στην κουζίνα του Εστιατορίου, σε ώρα προκαθορισμένη, για να είναι δυνατός ο 

έλεγχος. Απαγορεύεται ο ανάδοχος να μεταφέρει στο Εστιατόριο από την αγορά έτοιμο κιμά, για την 

παρασκευή φαγητών. Ιδιαίτερα οι κεφτέδες κλπ. δεν θα περιέχουν άμυλο (ψωμί) σε αναλογία 

μεγαλύτερη του 18%, υπολογιζόμενου επί ξηράς ουσίας, το δε ψήσιμό τους θα είναι πλήρες. 

• Τα ψάρια θα είναι νωπά ή βαθιάς καταψύξεως αρίστης ποιότητας. 

• Τα φρούτα και τα λαχανικά θα είναι νωπά και να μην είναι ποιοτικά υποβαθμισμένα. Η χρησιμοποίηση 

κατεψυγμένων λαχανικών επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που δεν θα υπάρχουν νωπά στην αγορά. 

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση κονσερβοποιημένων λαχανικών. 

• Τα όσπρια, το ρύζι και τα ζυμαρικά θα είναι Α’ ποιότητας. 

• Τα βούτυρα, τα φυτικά λίπη και τα φυτικά έλαια θα είναι πρώτης ποιότητας. Ειδικότερα για τα φυτικά 

έλαια θα χρησιμοποιείται κυρίως ελαιόλαδο και δευτερευόντως αραβοσιτέλαιο ή ηλιέλαιο ή σογιέλαιο.  
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• Θα χρησιμοποιείται φέτα και θα πρέπει να έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που ορίζει το άρθρο 83 του 

κώδικα τροφίμων και ποτών καθώς και την κείμενη υγειονομική νομοθεσία που ισχύει για τη φέτα. 

• Το ψωμί κατά κανόνα θα είναι λευκό από άλευρα τύπου 70% . Θα διατίθεται όμως και ψωμί από άλευρα 

ολικής αλέσεως για όσους το προτιμούν. 

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

υποκατάστατο. 

• Στις σαλάτες καθώς και στην παρασκευή των φαγητών (όσπρια, λαδερά, κρέας, πλην των τηγανητών) 

θα χρησιμοποιείται μόνο παρθένο ελαιόλαδο, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις το οποίο θα είναι 

επαρκές και αγνό Α ποιότητας (αγορανομικής) οξύτητας Ο-Ι. Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται ζωικά 

λίπη. 

• Στα τηγανητά μπορεί να χρησιμοποιούνται φυτικά έλαια και κυρίως ελαιόλαδο και δευτερευόντως 

σπορέλαια (ηλιέλαιο, καλαμποκέλαιο, σογιέλαιο, αραβοσιτέλαιο, κλπ.) τα οποία μετά τη χρήση τους 

(εντός της ημέρας) θα αντικαθίστανται σύμφωνα με το κιτ μέτρησης οξύτητας λαδιού και δε θα 

χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για δεύτερη μέρα. Απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται ζωικά λίπη. 

• Για τα πιλάφια, μακαρόνια, πουρέ πατάτας και παρεμφερή φαγητά, θα υπάρχει πρόσμιξη αγνού 

βουτύρου σε αναλογία 25% με φυτικά λίπη αρίστης ποιότητας (κατάστασης αγορανομικής). 

• Απαγορεύεται να προσφέρονται προμαγειρευμένα ή άλλα έτοιμα φαγητά (πατάτες τηγανητές, κροκέτες, 

κονσέρβες, έτοιμες σαλάτες, κλπ). Φαγητά που δεν θα καταναλώνονται την ίδια ημέρα απαγορεύεται να 

προσφερθούν την επομένη. 

• Η ποσότητα των μερίδων θα είναι η μέγιστη προβλεπόμενη από τις αγορανομικές διατάξεις. Το 

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

Σε κάθε γεύμα θα προσφέρονται φρούτα και κυρίως σαλάτα. Τα προσφερόμενα σαλάτες και φρούτα θα είναι 

νωπά αρίστης ποιότητας. 

 

Πίνακες  μηνιαίων προγραμμάτων φαγητών (πρωινών, γευμάτων & δείπνων) σε εβδομαδιαία 

βάση 

Πίνακες  μηνιαίων προγραμμάτων φαγητών (πρωινών, γευμάτων & δείπνων) σε εβδομαδιαία βάση υπό τη 

μορφή του παρακάτω υποδείγματος, εγκεκριμένοι, υπογεγραμμένοι και σφραγισμένοι από τον προσφέροντα 

και από επαγγελματία διαιτολόγο - διατροφολόγο με βάση τις διατροφικές απαιτήσεις των νέων και υπό τη 

μορφή α) Εαρινό πρόγραμμα - Θερινό πρόγραμμα β) Φθινοπωρινό πρόγραμμα - Χειμερινό πρόγραμμα. 

Τέσσερις (4) από τους πίνακες αυτούς θα αφορούν το Εαρινό πρόγραμμα - Θερινό πρόγραμμα και τέσσερις 

(4) θα αφορούν το Φθινοπωρινό πρόγραμμα - Χειμερινό πρόγραμμα. 





α) Εαρινό πρόγραμμα  – Θερινό πρόγραμμα         ΕΒΔΟΜΑΔΑ αρ.....   (1-4) 

  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Kυριακή 

 

Γ 

Ε 

Υ 

Μ 

Α 

 

Συνοδευτικά: 

 

Κυρίως πιάτο-α: 

 

*Ειδικό μενού: 

 

Επιδόρπια: 

       

 

Δ 

Ε 

Ι 

Π 

Ν 

Ο 

 

 

Συνοδευτικά: 

 

Κυρίως πιάτο-α: 

 

*Ειδικό μενού: 

 

Επιδόρπια: 
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β) Χειμερινό πρόγραμμα - Φθινοπωρινό πρόγραμμα    ΕΒΔΟΜΑΔΑ αρ..... (1-4) 

  Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Kυριακή 

 

Γ 

Ε 

Υ 

Μ 

Α 

 

Συνοδευτικά: 

 

Κυρίως πιάτο-α: 

 

*Ειδικό μενού: 

 

Επιδόρπια: 

       

 

Δ 

Ε 

Ι 

Π 

Ν 

Ο 

 

 

Συνοδευτικά: 

 

Κυρίως πιάτο-α: 

 

*Ειδικό μενού: 

 

Επιδόρπια: 

 

 

      





 

*Ειδικό μενού : νηστειών και διαίτης, ειδικό πιάτο για κάλυψη ειδικών διατροφικών αναγκών σιτιζόμενων. Θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο προσφερόμενο 

μενού. Προσφορά που δεν περιλαμβάνει ειδικό μενού αποκλείεται της περαιτέρω αξιολόγησης, ως τεχνικά και λειτουργικά απαράδεκτη. 

 

Η ποικιλία και η ποσότητα των προσφερόμενων συνοδευτικών,  επιδορπίων και των κυρίως πιάτων, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών μενού, θα αποτελέσουν 

στοιχείο αξιολόγησης. 

Όλα τα ανωτέρω (συνοδευτικά,  επιδόρπια, ειδικό μενού και κυρίως πιάτα) θα κατονομάζονται και θα αναφέρεται πόσα από το καθένα θα προσφέρονται σε κάθε 

γεύμα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Άλλο Περιγραφικό Έγγραφο - Υπόδειγμα 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 

Α/Α ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ/

ΠΕΛΑΤΗΣ 

ΣΥΝΤΟΜΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΡΓΟΥ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ 

(ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΕΡΓΟΥ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΣΙΤΙΣΘΕΝΤΩΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ – 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ 

ΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

        

        





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

ΤΜΗΜΑ …..: Σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών στην ………. 

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 δύο ευρώ (2,00€) 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, του Τμήματος ……, ήτοι € ………………… πλέον ΦΠΑ. Η 

προσφορά μου ισχύει και με δεσμεύει για ………………. (χρονικό διάστημα). 

Επίσης δηλώνω ότι υποχρεούμαι να προσφέρω ημερήσια σίτιση και σε άλλους μη δικαιούμενους δωρεάν 

σίτισης φοιτητές καθώς και σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Γ.Π.Α. του Τμήματος ….. 

στην ………. οι οποίοι δεν έχουν κάρτα σίτισης στην τιμή των δύο ευρώ (2,00€) ευρώ σιτηρέσιο πλέον Φ.Π.Α. 

και για τα τρία γεύματα (πρωινό – μεσημεριανό – βραδινό). Επιπλέον υποχρεούμαι να προσφέρω ημερήσια 

σίτιση και στο διδακτικό, διοικητικό κλπ. προσωπικό του Τμήματος …… στην ………, οι οποίοι δεν δικαιούνται 

δωρεάν σίτιση και δεν διαθέτουν κάρτα σίτισης στο ποσό των 3,00 ευρώ σιτηρέσιο (συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ) και για τα τρία γεύματα (πρωινό – μεσημεριανό – βραδινό). 

 

 

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

 

 

Υπογραφή & Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας............................................................................... 

Κατάστημα............................................................................................. 

 Ημερομηνία Έκδοσης.......... 

 Ευρώ.................................…  

 

Προς 

Το Ειδικό Ταμείο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ιερά Οδός 75, 

118 55 Αθήνα  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ..................ΕΥΡΩ €  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως του ποσού των (ολογράφως) (€ αριθμητικώς) υπέρ της 

Εταιρείας...........................................Δ/νση............................................................................................., 

για τη συμμετοχή της στον διενεργούμενο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων  για την ανάδειξη αναδόχου 

για την σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και των τμημάτων στην Άμφισσα, τη 

Θήβα και το Καρπενήσι για τα έτη 2023 και 2024 σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. …/………… Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από τη 

συμμετοχή της στον ανωτέρω διαγωνισμό καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της και για το/τα τμήμα/τα 

………………………… της υπ΄ αριθμ. …./…………. Διακήρυξής. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από 

την απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με 

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την...........................................  

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί 

από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ............................................................................... 

Κατάστημα ............................................................................................. 

Ημερομηνία Έκδοσης ................................. 

Ευρώ .................................…  

 

Προς 

Το Ειδικό Ταμείο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ιερά Οδός 75, 

118 55 Αθήνα  

  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ .................. € --------. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως του ποσού των ………………………………………ευρώ (€ ----------) 

υπέρ της Εταιρείας…………………………........................................................................................................ 

Δ/νση ............................................................................................................... για την καλή εκτέλεση 

των όρων της από ………………………... σύμβασης συνολικής αξίας ………………………………………………..ευρώ (€ 

-----------------------------------),  πλέον Φ.Π.Α. 13% ……………………………………………………ευρώ (€ ---------------

-------) ήτοι τελικής αξίας ………………………………………. ευρώ (€ ------------------), συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α  για την ανάδειξη αναδόχου για την σίτιση των φοιτητών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και 

των τμημάτων στην Άμφισσα, στη Θήβα και στο Καρπενήσι για τα έτη 2023 και 2024 της …../............ 

διακήρυξης και πιο συγκεκριμένα για το/τα τμήμα/τα …………………………………………………..Η παρούσα 

εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας που απορρέουν από την καλή εκτέλεση της 

ανωτέρω Σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας 

αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από 

την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με 

την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ........................................................ .  
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Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί 

από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Πίνακας αντιστοίχισης λόγων αποκλεισμού-κριτηρίων ποιοτικής επιλογής και 

αποδεικτικών μέσων (Παραμένει για την ομαλή αρίθμηση της παρούσας διακήρυξης) 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X – Ενημέρωση για την προστασία προσωπικών δεδομένων  

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 

Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 

επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά 

μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της 

αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε 

εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της 

προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας 

περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που 

επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙ – Σχέδιο Σύμβασης (Παραμένει για την ομαλή αρίθμηση της παρούσας 

διακήρυξης). 

 




