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1. ΑΡΑΚΕΨΣΩΧΑ ΑΦέΘ ΞΑΛ ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

1.1 Χτοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

Επωνυμία ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΔΧΦ. ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ 

Φαχυδρομικι διεφκυνςθ Μοίλα Μοηάνθσ 

Σόλθ Μοηάνθ 

Φαχυδρομικόσ Μωδικόσ 50150 

Χϊρα Ελλάδα 

Μωδικόσ ΟUTS GR13 

Φθλζφωνο 24610 68232, 68103 

Θλεκτρονικό Φαχυδρομείο  ghaitidis@uowm.gr, kvlachaki@uowm.gr  

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Χαϊτίδθσ Γεϊργιοσ, Βλαχάκθ Ματερίνα 

Σλθροφορίεσ για τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ Υιδζρθσ Υπφροσ, Ξαρκουλι Δζςποινα 

Φθλ: 24610 68029, 68271 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL) www.uowm.gr  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι Ανϊτατο Εκπαιδευτικό Κδρυμα - Ρργανιςμόσ Δθμοςίου Δικαίου (ΟΣΔΔ), 

εποπτευόμενοσ από το Χπουργείο Σαιδείασ & Θρθςκευμάτων και ανικει ςτθ Γενικι Μυβζρνθςθ. 

   

Ξφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι θ εκπαίδευςθ. 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το ελλθνικό δίκαιο.  

 

Χτοιχεία Επικοινωνίασ 

α) Φα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. και μζςω τθσ 

θλεκτρονικισ ιςτοςελίδασ του φορζα: www.uowm.gr. 

β)  Μάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ 

πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ 

γ) Σεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τα παραπάνω αναγραφόμενα τθλζφωνα και τισ 

προαναφερκείςεσ θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ. 

1.2 Χτοιχεία Διαδικαςίασ-έρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ρ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

έρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

mailto:ghaitidis@uowm.gr
mailto:kvlachaki@uowm.gr
http://www.uowm.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο τακτικόσ προχπολογιςμόσ του Σανεπιςτθμίου 

Δυτ. Ξακεδονίασ, ΜΑΕ 2631. Αναλυτικά: 

Σικον. Ζτοσ Υοςό ςτον ΞΑΕ 2631 (€) 

2022 2.380.000,00 

2023 2.380.000,00 

2024 2.380.000,00 

2025 2.380.000,00 

ΧΩΡΣΟΣ 9.520.000,00 

 

1.3 Χυνοπτικι Υεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ανάδειξθ αναδόχου που κα αναλάβει τθ ςίτιςθ των φοιτθτϊν του 

Σανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ, ςε ειδικά διαμορφωμζνεσ για μαηικι ςίτιςθ εγκαταςτάςεισ, ςτισ πόλεισ 

Ξοηάνθ, άλϊρινα, Ξαςτοριά, Γρεβενά και Υτολεμαΐδα, με ενιαίο εδεςματολόγιο (μενοφ), με θμεριςιο 

ςιτθρζςιο (πρωινό - γεφμα - δείπνο), για όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ, από 1θ Υεπτεμβρίου κάκε 

θμερολογιακοφ ζτουσ ζωσ τθν περάτωςθ των εξετάςεων του εαρινοφ εξαμινου, εκτόσ των διακοπϊν 

Χριςτουγζννων και Σάςχα (όπωσ αυτζσ ορίηονται από το κανονιςμό ςπουδϊν), ςυνολικισ αξίασ για κάκε 

φοιτθτι ίςθσ με το ποςό που χορθγείται από το ελλθνικό δθμόςιο για τθν θμεριςια ςίτιςθ, ιτοι 1,80 € 

χωρίσ ΦΣΑ. 

κριτιριο κατακφρωςθσ: θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά με βάςθ τθ βζλτιςτθ 

ςχζςθ ποιότθτασ - τιμισ 

έρονικό διάςτθμα ςφμβαςθσ: από 01-01-2022 μζχρι 31-12-2024 (ι 3 ζτθ από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ), με δικαίωμα προαίρεςθσ με μονομερι παράταςθ εκ μζρουσ του Σανεπιςτθμίου για ζνα 

επιπλζον ζτοσ. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ για τρία ζτθ ανζρχεται ςτο ποςό των 7.140.000,00€ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Σ.Α 13% (ιτοι ςτο ποςό των 6.318.584,07€ χωρίσ Φ.Σ.Α. €.). Ρ 

προχπολογιςμόσ (ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ παράταςθσ) για 3+1 ζτθ ςυνολικά, ανζρχεται ςτο ποςό των 

9.520.000,00€ με Φ.Σ.Α. 13% (ιτοι ςτο ποςό των 8.424.778,76€ χωρίσ Φ.Σ.Α.) ςε βάροσ του Μ.Α.Ε. 2631. 

Ετιςιοσ προχπολογιςμόσ: 2.380.000,00 € με Φ.Σ.Α. ανά ζτοσ. 

Ρ αρικμόσ των φοιτθτϊν του Σανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ που δικαιοφνται δωρεάν ςίτιςθ είναι 

ενδεικτικά:  

ΥΣΟΘ/έίΦΣΧ ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣΩ ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΣΧ ΑΦΛΚΠΣΧ ΧΛΨΛΗΣΠΕΡίΡ 

ΜΡΗΑΟΘ 
Μοίλα Μοηάνθσ 1.350 

ΗΕΣ Μοηάνθσ 850 

ΦΝΩΤΙΟΑ 

Γεωπονικι  320 

Υχ. Μοινωνικϊν & Ανκρωπιςτικϊν 

Επιςτθμϊν - Υχ. Μαλϊν Φεχνϊν 
580 

ΜΑΥΦΡΤΙΑ 550 

ΓΤΕΒΕΟΑ 350 

ΣΦΡΝΕΞΑΛΔΑ 400 

Υφνολο: 4.400 
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Φο ποςό αυτό για τα ζτθ 2022-2025, μπορεί να αυξθκεί ανάλογα με τθν επιχοριγθςθ από το Χπουργείο 

Σαιδείασ με ανάλογθ αφξθςθ του αρικμοφ των ςιτιηόμενων φοιτθτϊν. Ρ αρικμόσ των ςιτιηόμενων 

φοιτθτϊν κα κακορίηεται και κα ανακακορίηεται με απόφαςθ του αρμοδίου Υυλλογικοφ Ρργάνου του 

Σανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ και ςφμφωνα πάντα με τθν επιχοριγθςθ από το Χπουργείο Σαιδείασ. 

Επίςθσ, πικανζσ μεταβολζσ ςτθ λειτουργία του Ιδρφματοσ μπορεί να επιφζρουν και αντίςτοιχεσ μεταβολζσ 

ςτον αρικμό των φοιτθτϊν που ςιτίηονται ανά πόλθ χωρίσ να είναι δεςμευτικόσ ο πιο πάνω διαχωριςμόσ. 

Ρ αρικμόσ των θμεριςιων ςιτθρεςίων ανά πόλθ ενδζχεται να τροποποιθκεί ςε περίπτωςθ αλλαγισ του 

ςυντελεςτι ΦΣΑ.  

Ρ αρικμόσ των θμεριςιων ςιτθρεςίων ανά πόλθ ενδζχεται να τροποποιθκεί ςε περίπτωςθ τθσ ςυνζχιςθσ 

λιψθσ μζτρων για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ από τισ ςυνζπειεσ τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ 

COVID-19. 

Σι ενδιαφερόμενοι κα ςυμμετζχουν ςτο διαγωνιςμό για το ςφνολο των υπθρεςιϊν ςίτιςθσ του 

διαγωνιςμοφ. 

Ρι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Μοινοφ Νεξιλογίου δθμοςίων 

ςυμβάςεων (CPV) : 55300000-3 *Χπθρεςίεσ εςτιατορίου και παροχισ φαγθτοφ+. 

Αναλυτικι περιγραφι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτα Υαραρτιματα I & II  τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ.  

1.4 Κεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 

αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμηθειών και Υπηρεςιών (προςαρμογή 

ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει ςήμερα. 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 

και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 

ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ο. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 

16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 

των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 

Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 

των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 

άλλεσ διατάξεισ”, 

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150), όπωσ ιςχφει ςιμερα, 
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 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 

τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 

καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 

ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Υ.Τ., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  

μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι 

προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ 

απόφαςθσ των Χπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 

‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 

ν.3414/2005’’, κακϊσ και των υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ  του 

άρκρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» 

κρατϊν και β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ». 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 

των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Μανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Σ.Σ.» 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 

ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 

υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 

λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)»,  

 Tθν Φ 547452/Β3/9-5-2007 απόφαςθ του ΧΣΕΣΘ και Ρικονομίασ και Ρικονομικϊν (ΦΕΜ 836/Β/30-5-

2007) περί κακοριςμοφ του θμεριςιου ςιτθρεςίου. 

 Φθν Φ5/68535/Β3/2012 κοινι υπουργικι απόφαςθ των υπουργϊν Ρικονομικϊν και Σαιδείασ, Διά Βίου 

Ξάκθςθσ και Θρθςκευμάτων περί Μακοριςμοφ όρων, προχποκζςεων και διαδικαςίασ για τθν παροχι 

δωρεάν ςίτιςθσ ςτουσ φοιτθτζσ των Α.Ε.Ι. (ΦΕΜ1965/Β/18-6-2012) 

 Ο. 4009/2011 (Αϋ 195) «Σερί τθσ δομισ και λειτουργίασ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ των ςπουδϊν και 

διεκνοποίθςθ των ανωτάτων εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων», όπωσ ιςχφει. 

 Ο. 4076/2012 (ΦΕΜ Αϋ159) «Τυκμίςεισ κεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικϊν Ιδρυμάτων και άλλεσ 

διατάξεισ». 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 

ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
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δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 

ρθτά παραπάνω. 

 Ψισ αποφάςεισ: 

 Σθν απόφαςθ τθσ Τπουργοφ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων με αρικμ. πρωτ. 168554/11-12-2020/Β2 

και ΑΔΑ: ΩΛ0Ν46ΜΣΛΘ-8ΞΜ, ςχετικά με τθν ζγκριςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ για τα οικ. ζτθ 2022-

26 (ΚΑΕ 2631). 

 Σθν Απόφαςθ υγκλιτου του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ με αρ. Β1/132/09-02-2021, με 

ΑΔΑ: 6ΩΤΩ469Β7Κ-Τ0Κ περί ζγκριςθσ δαπάνθσ, διενζργειασ, τεφχουσ διακιρυξθσ και τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν του εν λόγω διαγωνιςμοφ, για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν. 

 Σθν Απόφαςθ υγκλιτου του Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ με αρ. Β1/135/10-03-2021, με 

ΑΔΑ: ΩΓΗ7469Β7Κ-ΦΩΝ περί ζγκριςθσ δαπάνθσ, διενζργειασ, τεφχουσ διακιρυξθσ και τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν του εν λόγω διαγωνιςμοφ, αλλά για χρονικό διάςτθμα τριϊν ετϊν, με δικαίωμα 

προαίρεςθσ με μονομερι παράταςθ εκ μζρουσ του Πανεπιςτθμίου για ζνα επιπλζον ζτοσ. 

 Σθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ 225/30-03-2021 με ΑΔΑ: ΨΕΟ7469Β7Κ-ΗΡΞ και ΑΔΑΜ: 

21REQ008479041. 

1.5 Υροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 24/05/2021, θμζρα Δευτζρα, και ϊρα 

15:00 μ.μ. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Υυμβάςεων (Ε.Υ.Θ.Δ.Θ.Υ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr, τθν 28/05/2021, θμζρα Σαραςκευι, και ϊρα 10:00 π.μ.  

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Σροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 16/04/2021 

ςτθν Χπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και ζλαβε τον αρ. δθμοςίευςθσ: 2021/S 077-197326. 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Μεντρικό Θλεκτρονικό 

Ξθτρϊο Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΜΘΞΔΘΥ).  

Φο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 

Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε αρικμό ςυςτιματοσ ΕΧΘΔΘΧ: 101817 

Σροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Φφπο, ςφμφωνα με το 

άρκρο 66 του Ο. 4412/2016. 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ο. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΙΑΧΓΕΙΑ)  

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 

(URL) : www.uowm.gr  ► Επικαιρότθτα-Σρομικειεσ/Διαγωνιςμοί, ςτισ 21/04/2021. 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.uowm.gr/
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Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Φφπο βαρφνει τον Ανάδοχο. Φο κόςτοσ δθμοςιεφςεων 

ανζρχεται ςτο ποςό των 539,40€ με ΦΣΑ. 

Υτθν περίπτωςθ άγονου αποτελζςματοσ, τα ζξοδα δθμοςίευςθσ βαρφνουν τθν ανακζτουςα αρχι. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Ρι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 

εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 

ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 

απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα Χ του Σροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 

υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 

ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 

και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 

ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΡΛΞΣΛ ΞΑΛ ΕΛΔΛΞΣΛ ΣΦΣΛ ΧΩΠΠΕΨΣέΘΧ 

2.1 Γενικζσ Υλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Φα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ με αρικμό 2021/S 077-197326 Σροκιρυξθ τθσ Υφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν 

Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (με ΑΔΑΞ: 21PROC008500601).  

2. θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Σαραρτιματά τθσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  

3. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 

ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Υρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Χφμβαςθσ 

λεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 

όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 

πλατφόρμασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΕΥΘΔΘΥ), μζςω τθσ 

Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

2.1.3 Υαροχι Διευκρινίςεων 

Φα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ 

πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν (δθλαδι μζχρι και 14-05-2021 και ϊρα 15:00 

μ.μ.) και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – 

διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από 

εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό 

πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά 

υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 

θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 

για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 

ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 

παραλαβι των προςφορϊν, 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

ταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 

κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Φα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Φυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ρι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 

ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Υτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 

δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Υυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 

(Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα, επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 

πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Φα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 

τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Υτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Υυνκικθ 

τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο 

αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν 

οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
  

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Μάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 

γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 

χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 

του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΥΔΥ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Ξποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Φ.Α.Α. - Φ.Ξ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται 

με γραμμάτιο του Φαμείου Σαρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 

χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Φαμείο 

Σαρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 

επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 

εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Ρι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 

τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 

ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Ξ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 

φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 

δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 

κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 

ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 

θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 

εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 

ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 

εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

*χετικά υποδείγματα παρατίκενται ςτο παράρτθμα V τθσ παροφςασ διακιρυξθσ] 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 

τθν εγκυρότθτά τουσ. Σροσ διευκόλυνςθ τθσ παραπάνω επικοινωνίασ, οι υποψιφιοι καλοφνται να 
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επιςυνάπτουν ςτθν προςφορά τουσ τα ςτοιχεία επικοινωνίασ με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν 

επιςτολϊν, ιτοι: τθλζφωνο, email και όνομα αρμόδιου υπαλλιλου Ψράπεηασ. 

2.2 Δικαίωμα Χυμμετοχισ - Ξριτιρια Υοιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ρ.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΥΔΥ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Σαραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 

Ζνωςθ Σροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Υυμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 

 3. Υτισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 

ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 

τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 

ανζρχεται ςε ποςοςτό 2% του προχπολογιςμοφ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του αναλογοφντοσ ΦΣΑ και 

των δικαιωμάτων προαίρεςθσ ι παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ), ιτοι: 126.371,68 €. 

Υτθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 

εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 29/06/2022, άλλωσ θ προςφορά 

απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 

παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 

εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 

διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 

2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 

εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Οόγοι αποκλειςμοφ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 

φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) 
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ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  ταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ1 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 

λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 24θσ Ρκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 

οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 

25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΧ του 

Υυμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 

οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 

αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 

2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 

ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 

αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Ρδθγίασ 2005/60/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου 

τθσ 26θσ Ρκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Ρδθγίασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 

και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 

τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΧ του Υυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 

οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ρ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε  

αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του 

ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

                                                           
1
  Σρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  

 Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:  
 α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΥ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι    απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ 

ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα 
ςτο Ξζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΥ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ,  

 β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Ξζρουσ ΙΙΙ.Α του 
ΦΕΧΔ και ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ 
μεταβολισ, να κζτουν τθ φράςθ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο 
ΦΕΧΔ αφορά, ομοίωσ, μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 
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Υτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Σ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ρ.Ε. και Ε.Ε.) και 

ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Υτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Υφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου. 

Υτισ περιπτϊςεισ Υυνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Υυμβουλίου. 

Υε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Υτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 

τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 

εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 

του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 

αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 

τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 

των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 

καταβολι τουσ.  

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 

βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 

τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 

ελεγκτικά όργανα του Υϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 

χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 

ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 

διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Υϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 

αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Ρι υπό ααϋ και 

ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

2.2.3.3 Ματ' εξαίρεςθ, ο  οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 

ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
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λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 

εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 

φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 

αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 

ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 

καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 

φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 

για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 

φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 

απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 

απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 

επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 

που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 

ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 

ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 

καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 

αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 
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2.2.3.5. Αποκλείεται, επίςθσ, οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 

παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 

3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ). 

2.2.3.6. Ρ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 

παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.7. Ρικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 

τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 

αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 

αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Φα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 

φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 

αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 

το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Ρικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 

προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.9. Ρικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 

του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Ξριτιρια Επιλογισ  

2.2.4 Ξαταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Ρι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 

αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ  ςφμβαςθσ, ιτοι υπθρεςίεσ μαηικισ εςτίαςθσ. Ωσ 

μαηικι εςτίαςθ, για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κεωρείται θ ςυςτθματικι, επί 

κακθμερινισ βάςθσ, παροχισ πλιρουσ ςίτιςθσ (πρωινό-γεφμα-δείπνο) και υπθρεςιϊν εςτίαςθσ για 

τουλάχιςτον τρεισ χιλιάδεσ (3.000) άτομα θμερθςίωσ, για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον εννζα (9) μθνϊν 

ετθςίωσ, ςε χϊρουσ μαηικισ εςτίαςθσ. 

Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ 

ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Σαράρτθμα XI του Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 

4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι ζγκριςθ ι να είναι μζλθ 

ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία ςτθ χϊρα καταγωγισ 

τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι 

μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ ενϊπιον 

ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ.  

Υτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ 

Χϊρου (Ε.Ρ.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΥΔΥ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 

προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
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διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 

επαγγελματικά μθτρϊα. 

Σι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 

επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό 

ανάκεςθ υπθρεςία. 

2.2.5 Σικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

ςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται επί ποινι αποκλειςμοφ να διακζτουν: 

α) Βεβαίωςθ αναγνωριςμζνου πιςτωτικοφ ιδρφματοσ για τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ επιχείρθςθσ 

με θμερομθνία ζκδοςθσ εντόσ των τελευταίων 30 θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ 

θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, θ οποία κα ςυμπεριλθφκεί ςτον φάκελο «Δικαιολογθτικά 

Υυμμετοχισ-Φεχνικι Σροςφορά»2. Ρ υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει πιςτολθπτικι 

ικανότθτα τουλάχιςτον ίςθ με το 50% του τριετοφσ προχπολογιςμοφ του ζργου με ΦΣΑ, ιτοι: 

3.570.000,00€. Υτθν τραπεηικι βεβαίωςθ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ κα πρζπει να προκφπτει ςαφϊσ 

ποιο ποςό διατίκεται ςτθ διαγωνιηόμενθ εταιρία για χρθματοδότθςθ και πιςτοδοτιςεισ ϊςτε να 

κρικεί αν καλφπτει τισ απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ τθσ Διακιρυξθσ και 

χωριςτά ποιο ποςό αφορά τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ. (Ματευκυντιρια οδθγία 13 – απόφαςθ 303/2015 

τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Υυμβάςεων με αρ. πρωτ.: 1111/04-03-2016 και ΑΔΑ: 

ΩΒΧ7ΡΠΦΒ-ΦΝ7).  

β) Ειδικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν από τθν παροχι υπθρεςιϊν μαηικισ εςτίαςθσ για κάκε χριςθ των 

τριϊν τελευταίων ετϊν (2018, 2019 και 2020) με άκροιςμα ίςο ι μεγαλφτερο των 7.140.000 €  

(ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ δθμιουργίασ του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων 

του).  

(Ωσ μαηικι εςτίαςθ, για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κεωρείται θ ςυςτθματικι, επί 

κακθμερινισ βάςθσ, παροχισ πλιρουσ ςίτιςθσ (πρωινό-γεφμα-δείπνο) και υπθρεςιϊν εςτίαςθσ για 

τουλάχιςτον τρεισ χιλιάδεσ (3.000) άτομα θμερθςίωσ, για χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον εννζα (9) 

μθνϊν ετθςίωσ, ςε χϊρουσ μαηικισ εςτίαςθσ.) 

2.2.6 Ψεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

ςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ςχετικι τεχνικι, επαγγελματικι ικανότθτα και εμπειρία 

που να αποδεικνφεται από τθν παροχι υπθρεςιϊν αντίςτοιχου μεγζκουσ, ςυνάφειασ και πολυπλοκότθτασ 

με τισ υπθρεςίεσ που αφορά θ παροφςα διακιρυξθ. 

Σιο ςυγκεκριμζνα, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν επί ποινι αποκλειςμοφ: 

α) κατά τθ διάρκεια των τριϊν τελευταίων ετϊν (2018-2019-2020) τουλάχιςτον μία -αντίςτοιχου 

μεγζκουσ και πολυπλοκότθτασ με τισ υπθρεςίεσ που αφορά θ παροφςα διακιρυξθ- ετιςια ςφμβαςθ 

μαηικισ εςτίαςθσ (που να τθν ζχουν εκτελζςει ι να βρίςκεται ςε εξζλιξθ), δθλαδι ςφμβαςθ 

ςυςτθματικισ, επί κακθμερινισ βάςθσ, παροχισ πλιρουσ ςίτιςθσ (πρωινό-γεφμα-δείπνο) και 

υπθρεςιϊν εςτίαςθσ για τουλάχιςτον τρεισ χιλιάδεσ (3.000) άτομα θμερθςίωσ, για χρονικό διάςτθμα 

τουλάχιςτον εννζα (9) μθνϊν ετθςίωσ, ςε χϊρουσ μαηικισ εςτίαςθσ (λειτουργία εςτιατορίου). Θ 

                                                           
2
 Εκτόσ από τθν προςκόμιςθ ςτο φάκελο δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, οι υποψιφιοι δθλϊνουν ότι πλθροφν τθ 

ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ ςτο μζροσ «IV: Κριτιρια Επιλογισ» - «Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια» -  

«Άλλεσ οικονομικζσ ι χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ» του ΕΕΕΣ. 
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ςφμβαςθ αυτι κα πρζπει να αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ βεβαιϊςεων καλισ εκτζλεςθσ από 

ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά τθν αναφερόμενθ τριετία. Υε περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτον 

Διαγωνιςμό Ζνωςθσ Σροςϊπων ι Εταιριϊν θ ωσ άνω απαίτθςθ πρζπει να ςυντρζχει για κάκε ζνα 

μζλοσ χωριςτά. 

β) να διακζτουν άδεια λειτουργίασ τθσ παραγωγικισ μονάδασ όπου κα παραςκευάηονται τα γεφματα 

με κωδικό αρικμό ζγκριςθσ από τον ΕΦΕΦ (IMP) για τθν παραγωγι γευμάτων.3 

2.2.7 Υρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Ρι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται και 

να διακζτουν:4 

Δικαιολογθτικά εφαρμογισ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ποιότθτασ ISO 9001 και αςφάλειασ και υγιεινισ 

τροφίμων HACCP και ειδικότερα:  

 Ψο πιςτοποιθτικό ISO 9001, όπωσ ιςχφει ςιμερα για το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ το οποίο κα 

πρζπει να ζχει εκδοκεί, επί ποινι αποκλειςμοφ από Φορζα διαπιςτευμζνο από το Εκνικό Υφςτθμα 

Διαπίςτευςθσ. Υτθν περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων ι εταιρειϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, 

το πιςτοποιθτικό αυτό κα υποβάλλεται επί ποινι αποκλειςμοφ για κάκε μζλοσ.  

 Ψο πιςτοποιθτικό για τθν προςικουςα ανάπτυξθ ςυςτιματοσ ανάλυςθσ κινδφνων και κριςίμων 

ςθμείων ελζγχου (HACCP - ISO 22000), όπωσ ιςχφει ςιμερα, που χορθγείται από τον ΕΦΕΦ ι τον 

ΕΝΡΦ ι από άλλουσ αρμόδιουσ προσ τοφτο φορείσ και ςε περίπτωςθ που δεν εκδίδεται τοφτο από 

τουσ εν λόγω φορείσ, γίνεται δεκτό πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από άλλουσ αναγνωριςμζνουσ 

φορείσ διαπιςτευμζνουσ από το ΕΥΧΔ ι από αντίςτοιχουσ φορείσ διαπίςτευςθσ τθσ Αλλοδαπισ  

 ISO 18001 όπωσ ιςχφει ςιμερα / «Χφςτθμα διαχείριςθσ τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ ςτθν 

εργαςία» 

 ISO 14001 όπωσ ιςχφει ςιμερα / «Χφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ» 

Φα ςχετικά πιςτοποιθτικά κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

κακϊσ και κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ (δθλ. κατά το ςτάδιο υποβολισ δικαιολογθτικϊν 

προςωρινοφ αναδόχου). Υε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων ι εταιρειϊν - κοινοπραξιϊν που υποβάλλουν 

κοινι προςφορά, τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται για κάκε μζλοσ. 

2.2.8 Χτιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Ρι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 

επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 

παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 

δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 

αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 

ςτθρίηονται.  

                                                           
3
 οι υποψιφιοι δθλϊνουν ότι πλθροφν τθ ςυγκεκριμζνθ απαίτθςθ ςτο μζροσ «IV: Κριτιρια Επιλογισ» - «Α: 

Καταλλθλότθτα» -  «Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: Απαιτείται ζγκριςθ» του ΕΕΕΣ 

4
 οι υποψιφιοι δθλϊνουν ότι πλθροφν τισ ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ ςτο μζροσ «IV: Κριτιρια Επιλογισ» - «Δ: 

υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ» του ΕΕΕΣ. Σα τρία πρϊτα 

πιςτοποιθτικά δθλϊνονται ςτθν πρϊτθ επιλογι τθσ παραπάνω ενότθτασ και το τελευταίο πιςτοποιθτικό δθλϊνεται 

ςτθν δεφτερθ επιλογι. 
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 Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 

και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Ξζρουσ ΙΙ του Σαραρτιματοσ ΧΙΙ 

του Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 

μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 

εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

ταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 

ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 

οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ. 

Χπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 

ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.9 Ξανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Υροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Σροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 

καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 

δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Σαράρτθμα III, το 

οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Φο ΕΕΕΥ καταρτίηεται 

βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Σαραρτιματοσ 2 του Μανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται 

από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Σαραρτιματοσ 15  

Φο ΕΕΕΥ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 

προςφορϊν. 

Υε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ), το οποίο 

είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  

προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 

φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.6  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 

ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 

αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

                                                           
5
 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ). 
Ξπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Σφλθ του ΕΥΘΔΘΥ www.promitheus.gov.gr Σρβλ και το 
Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Μανονιςμό 
(ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σρομικειασ , με το οποίο 
επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του Εκτελεςτικοφ 
Μανονιςμοφ, Ξπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL   

6
 Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω δυνατότθτα εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του οικονομικοφ φορζα.  Εξακολουκεί να 

υφίςταται θ δυνατότθτα να υπογράφεται το ΕΕΕΥ από το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που αναφζρονται ςτα τελευταία 
δφο εδάφια του άρκρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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Υτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 

Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 7 

Σα αποδεικτικά μζςα αυτισ τθσ παραγράφου υποβάλλονται μόνο από τον προςωρινό ανάδοχο ςτο ςτάδιο 

τθσ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ με τον τρόπο που περιγράφεται αναλυτικά ςτθν 

παράγραφο 3.2 «Πρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου – Δικαιολογθτικά 

προςωρινοφ αναδόχου» τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Α. Φο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 

όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 

υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 

περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Υτθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 

ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 

λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8). 

Ρ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 

εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 

αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Ρι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 

και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 

πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 

Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 

θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 

εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ (ΕΕΕΥ).  

Ρι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 

ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 

ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 

υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Χθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 

υπογραφισ τουσ. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά (κατά το ςτάδιο προςκόμιςθσ 

των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου)8: 

                                                           
7
  Για τον χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ των αποδεικτικϊν μζςων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΣΡΠΦΒ-Η9Μ) 

ζγγραφο τθσ ΕΑΑΔΘΥΧ.  
8
 Υχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 

διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
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α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 

ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 

κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, 

από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 

πριν από τθν υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ 

του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που 

ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 

ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 

αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 

ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 

από τθν υποβολι του.   

Επιπλζον, απαιτείται υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν 

Ελλάδα αφορά Ρργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίου οφείλει να καταβάλει 

ειςφορζσ.  

Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν 

φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι 

οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και 

τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 

4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Αυτό 

ςθμαίνει ότι θα πρζπει να υποβληθοφν φορολογικζσ & αςφαλιςτικζσ ενημερότητεσ που να 

καλφπτουν και το διάςτημα υποβολήσ τησ προςφοράσ και το διάςτημα υποβολήσ 

δικαιολογητικών προςωρινοφ αναδόχου. 

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 

υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 

και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 

υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 

διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Φο 

πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 

                                                                                                                                                                                                 
4250/2014. Υθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί 
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Μϊδικα Δικθγόρων (Ο4194/2013). Υθμειϊνεται ότι δεν 
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Υφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ 
(βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Μϊδικα Δικθγόρων (Ο 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ 
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Σρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
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από το οικείο Σρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 

εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Ξ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 

κάκε φορά ιςχφουν. Φα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 

μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 

ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 

Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων9 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 

Υρογραμματιςμοφ και Χυντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Χχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ 

τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου 

που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Ξζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 

ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 

απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΥΕΣΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 

ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα 

ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 

χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 

αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 

οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 

οικονομικόσ φορζασ. 

Ρι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 

καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 

κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Ρι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 

επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 

φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ 

ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ 

ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του 

νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, 

από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 

εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των 

μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά 

είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 

θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 

τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το 

οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των 

                                                           
9
 Ξε εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Υτοιχεία Ξθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
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μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ 

με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από 

το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί 

τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Υε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το  δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν 

ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 

από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 

διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 

μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν 

τελευταία Γενικι Υυνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί 

κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι 

γνωςτοί. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει 

τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται 

από τθν παροφςα διαδικαςία. 

Υεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 

των Ωπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηςη 

των μητρώων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». 

ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 

εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

Β.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 

επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 

εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 

κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Σαραρτιματοσ XI του Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 

το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Υτθν 

περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 

από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 

υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 

χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 

δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Ρι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 

επαγγελματικό μθτρϊο. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 

(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 

εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, 

ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:  

 Αντίγραφα ι αποςπάςματα ιςολογιςμϊν (ςτισ περιπτϊςεισ όπου θ δθμοςίευςθ των 

ιςολογιςμϊν απαιτείται ςφμφωνα με τθν εταιρικι νομοκεςία τθσ χϊρασ που είναι 

εγκατεςτθμζνοσ ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ) ι οικονομικϊν καταςτάςεων (κατάςταςθ 
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αποτελεςμάτων, Ε3, Ο) ι ιςοηυγίων των τριϊν (3) τελευταίων διαχειριςτικϊν χριςεων (2018, 

2019, 2020) ι ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ ςφςταςθσ του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ των 

δραςτθριοτιτων του. 

 Χπεφκυνθ διλωςθ για το φψοσ του ειδικοφ ετιςιου κφκλου εργαςιϊν από τθν παροχι 

υπθρεςιϊν μαηικισ εςτίαςθσ για κάκε χριςθ των τριϊν τελευταίων ετϊν (2018, 2019 και 

2020), το άκροιςμα του οποίου πρζπει να είναι ίςο ι μεγαλφτερο των 7.140.000 € 

(ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ δθμιουργίασ του οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ των 

δραςτθριοτιτων του). (Ωσ μαηικι εςτίαςθ, για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

κεωρείται θ ςυςτθματικι, επί κακθμερινισ βάςθσ, παροχισ πλιρουσ ςίτιςθσ (πρωινό-γεφμα-

δείπνο) και υπθρεςιϊν εςτίαςθσ για τουλάχιςτον τρεισ χιλιάδεσ (3.000) άτομα θμερθςίωσ, για 

χρονικό διάςτθμα τουλάχιςτον εννζα (9) μθνϊν ετθςίωσ, ςε χϊρουσ μαηικισ εςτίαςθσ.) 

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 

δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 

οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 

προςκομίςουν: 

α) κατά τθ διάρκεια των τριϊν τελευταίων ετϊν (2018-2019-2020) τουλάχιςτον μία -αντίςτοιχου 

μεγζκουσ και πολυπλοκότθτασ με τισ υπθρεςίεσ που αφορά θ παροφςα διακιρυξθ- ετιςια 

ςφμβαςθ μαηικισ εςτίαςθσ (που να τθν ζχουν εκτελζςει ι να βρίςκεται ςε εξζλιξθ), δθλαδι 

ςφμβαςθ ςυςτθματικισ, επί κακθμερινισ βάςθσ, παροχισ πλιρουσ ςίτιςθσ (πρωινό-γεφμα-δείπνο) 

και υπθρεςιϊν εςτίαςθσ για τουλάχιςτον τρεισ χιλιάδεσ (3.000) άτομα θμερθςίωσ, για χρονικό 

διάςτθμα τουλάχιςτον εννζα (9) μθνϊν ετθςίωσ, ςε χϊρουσ μαηικισ εςτίαςθσ (λειτουργία 

εςτιατορίου). Θ ςφμβαςθ αυτι κα πρζπει να αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ βεβαιϊςεων 

καλισ εκτζλεςθσ από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά τθν αναφερόμενθ τριετία. Υε 

περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτον Διαγωνιςμό Ζνωςθσ Σροςϊπων ι Εταιριϊν θ ωσ άνω απαίτθςθ 

ςυντρζχει για κάκε ζνα μζλοσ χωριςτά. 

β) Φθν Άδεια λειτουργίασ εργαςτθρίου τροφίμων για παραγωγι μαγειρεμζνου φαγθτοφ κακϊσ και 

τθν απόφαςθ από τον ΕΦΕΦ για χοριγθςθ κωδικοφ αρικμοφ ζγκριςθσ  (IMP) για τθν παραγωγι 

γευμάτων.   

 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν δικαιολογθτικά 

εφαρμογισ ςυςτθμάτων διαχείριςθσ ποιότθτασ ISO 9001 και αςφάλειασ και υγιεινισ τροφίμων HACCP και 

ειδικότερα: 

 Ψο πιςτοποιθτικό ISO 9001, όπωσ ιςχφει ςιμερα για το αντικείμενο του διαγωνιςμοφ το οποίο κα 

πρζπει να ζχει εκδοκεί, επί ποινι αποκλειςμοφ από Φορζα διαπιςτευμζνο από το Εκνικό Υφςτθμα 

Διαπίςτευςθσ. Υτθν περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων ι εταιρειϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, 

το πιςτοποιθτικό αυτό κα υποβάλλεται επί ποινι αποκλειςμοφ για κάκε μζλοσ. 

 Ψο πιςτοποιθτικό για τθν προςικουςα ανάπτυξθ ςυςτιματοσ ανάλυςθσ κινδφνων και κριςίμων 

ςθμείων ελζγχου (HACCP - ISO 22000), όπωσ ιςχφει ςιμερα, που χορθγείται από τον ΕΦΕΦ ι τον 

ΕΝΡΦ ι από άλλουσ αρμόδιουσ προσ τοφτο φορείσ και ςε περίπτωςθ που δεν εκδίδεται τοφτο από 

τουσ εν λόγω φορείσ, γίνεται δεκτό πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από άλλουσ αναγνωριςμζνουσ 

φορείσ διαπιςτευμζνουσ από το ΕΥΧΔ ι από αντίςτοιχουσ φορείσ διαπίςτευςθσ τθσ Αλλοδαπισ 
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 ISO 18001 όπωσ ιςχφει ςιμερα / «Υφςτθμα διαχείριςθσ τθσ υγείασ και τθσ αςφάλειασ ςτθν 

εργαςία» 

 ISO 14001 όπωσ ιςχφει ςιμερα / «Υφςτθμα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ» 

Φα ςχετικά πιςτοποιθτικά κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

κακϊσ και κατά τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Υε περίπτωςθ ζνωςθσ προςϊπων ι εταιρειϊν - 

κοινοπραξιϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά, τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται για κάκε 

μζλοσ. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 

μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΞΘ) προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ 

εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 

υποβολι του.  Υτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ 

εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΜ, ςυγκρότθςθ Δ.Υ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., 

ανάλογα με τθ νομικι μορφι του  οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του 

νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 

προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΠΘ), αρκεί θ υποβολι 

αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Υτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 

κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 

πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΜ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 

ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 

υποβολι τουσ. 

Ρι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 

εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 

εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Ρι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 

πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 

ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 

τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 

τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 

μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 

εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 

ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Σαραρτιματοσ VII του 

Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 

εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Υτα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 

οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  
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Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 

πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 

αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 

υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Υτθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 

προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.10 

Β.10. Υτθν περίπτωςθ ανάκεςθσ τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ άνω του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 

ο υπεργολάβοσ υποχρεοφται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν 

ςτο πρόςωπό του οι προβλεπόμενοι ςτθ διακιρυξθ λόγοι αποκλειςμοφ. 

2.3 Ξριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Ξριτιριο ανάκεςθσ 

Μριτιριο ανάκεςθσ τθσ Υφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά: 

 βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:  

Για τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν λαμβάνονται υπόψθ κυρίωσ τα παρακάτω ςτοιχεία. 

Μριτιρια ανάκεςθσ και αξιολόγθςθσ τεχνικϊν προςφορϊν 

Υίνακασ Α. Μριτθρίων Αξιολόγθςθσ Σροςφορϊν 

ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΒΑΚΠΣΟΣΓΣΩΠΕΡίΡ ΧΨΣΛέΕΛίΡ 

Χυντελεςτισ 

βαρφτθτασ 

ςτοιχείων % 

(ςν) 

Βακμόσ 

ςτοιχείων 

από 100-

120 (Ξν) 

Ψελικι 

Βακμολογί

α (υ) 

Α ΣΠΑΔΑ    

Ξ1. ΥΦΣΧάΕΦΣΠΕΡΣ ΠΕΡΣΩ 

- Χφνκεςθ: Θα αξιολογθκεί και κα βακμολογθκεί ανάλογα θ 

ςυμφωνία του προςφερόμενου μενοφ με το προτεινόμενο 

ενδεικτικό εδεςματολόγιο των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, κακϊσ 

και τυχόν βελτιϊςεισ τθσ ςφνκεςθσ, πζραν τθσ προτεινομζνθσ. Για 

όλα τα προςφερόμενα είδθ κα αξιολογθκεί θ ποικιλία, θ 

ποιότθτα και θ δυνατότθτα επιλογισ μεταξφ διαφορετικϊν ειδϊν. 

Για το κυρίωσ πιάτο, γαρνιτοφρα, ςαλάτα, επιδόρπιο, φροφτο και 

ψωμί, κα αξιολογθκοφν το ανϊτερο μζχρι δφο είδθ ανά 

κατθγορία. Επί πλζον προςφορζσ δεν αξιολογοφνται. Ρι 

εναλλακτικζσ επιλογζσ για όλα τα προςφερόμενα είδθ κα είναι 

επί ποινι απαραδζκτου ίςθσ ι ανϊτερθσ διατροφικισ αξίασ. 

50% (Υ1)   

                                                           
10

 Σρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 
μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 
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ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΒΑΚΠΣΟΣΓΣΩΠΕΡίΡ ΧΨΣΛέΕΛίΡ 

Χυντελεςτισ 

βαρφτθτασ 

ςτοιχείων % 

(ςν) 

Βακμόσ 

ςτοιχείων 

από 100-

120 (Ξν) 

Ψελικι 

Βακμολογί

α (υ) 

(Χυντελεςτισ βαρφτθτασ 30%) 

- Υοιότθτα υλικϊν: Θα αξιολογθκεί θ αποδοχι των πρϊτων υλϊν 

και οι βελτιϊςεισ (π.χ. παραςκευι γεφματοσ αποκλειςτικά από 

νωπζσ α’ φλεσ, α’ φλεσ ανϊτερθσ ποιότθτασ, π.χ. βιολογικά κ.λ.π.) 

(Χυντελεςτισ βαρφτθτασ 20%) 

Ξ2. ΥΦΣΧάΕΦΣΠΕΡΣΛ έίΦΣΛ 

Θα αξιολογθκοφν και κα βακμολογθκοφν ανάλογα οι 

προςφερόμενοι από τουσ ςυμμετζχοντεσ χϊροι και ο εξοπλιςμόσ 

για τθ ΗΕΣ Μοηάνθσ, τθν Μαςτοριά, τα Γρεβενά και τθν 

Στολεμαΐδα. 

25% (Υ2)   

Ξ3. ΥΦΣΧΚΕΨΕΧ ΥΑΦΣέΕΧ ΥΦΣΧ ΨΣ ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣ Θ/ΞΑΛ ΨΣΩΧ 

άΣΛΨΘΨΕΧ 

Θα αξιολογθκοφν και βακμολογθκοφν ανάλογα οι πρόςκετεσ 

παροχζσ προσ το Σανεπιςτιμιο ι/και τουσ φοιτθτζσ (όπωσ για 

παράδειγμα δωρεάν δεξιϊςεισ). (Ωσ πρόςκετεσ παροχζσ νοοφνται 

μόνον οι ζχουςεσ ςχζςθ και ςυνάφεια με το αντικείμενο τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ. θμειϊνεται ότι, ωσ πρόςκετθ παροχι δεν 

νοείται για τθν παροφςα διακιρυξθ τυχόν επιπλζον εξοπλιςμόσ 

που είναι αναγκαίοσ για τθν εφρυκμθ και άρτια λειτουργία του 

φοιτθτικοφ εςτιατορίου, δεδομζνου ότι αποτελεί υποχρζωςθ του 

αναδόχου να εφοδιάςει το εςτιατόριο με τον εξοπλιςμό αυτό. 

Νοοφνται ωςτόςο ωσ πρόςκετεσ παροχζσ τυχόν ενζργειεσ 

αναβάκμιςθσ και εξωραϊςμοφ των χϊρων του εςτιατορίου.) 

5% (Υ3)   

Σφνολο βαρφτητασ α’ ομάδασ 80%   

Β ΣΠΑΔΑ    

Ξ4. ΠΕΟΕΨΘ ΟΕΛΨΣΩΦΓΛΑΧ ΨίΡ ΕΧΨΛΑΨΣΦΛίΡ 

Φα επί μζρουσ ηθτοφμενα ςτοιχεία τθσ μελζτθσ κα αξιολογθκοφν 

ωσ εξισ: 

α) Σεριγραφι του ςυςτιματοσ διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ και 

υγιεινισ των τροφίμων που κα εφαρμόςει ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

παροχι υπθρεςιϊν και ο τρόποσ-μεκοδολογία παραςκευισ των 

γευμάτων (Χυντελεςτισ βαρφτθτασ 5%) 

β) Φα μζςα και ο τρόποσ που κα χρθςιμοποιθκοφν αυτά για 

παραγωγι γευμάτων. Σεριγραφι του εξοπλιςμοφ (ςκευϊν, 

επίπλων κ.α.) που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κα εγκαταςτιςει για τθ 

λειτουργία του χϊρου παραςκευισ των γευμάτων (Χυντελεςτισ 

βαρφτθτασ 5%) 

15% (Υ4)   
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ΑΡΑΟΩΨΛΞΘ ΥΕΦΛΓΦΑάΘ ΒΑΚΠΣΟΣΓΣΩΠΕΡίΡ ΧΨΣΛέΕΛίΡ 

Χυντελεςτισ 

βαρφτθτασ 

ςτοιχείων % 

(ςν) 

Βακμόσ 

ςτοιχείων 

από 100-

120 (Ξν) 

Ψελικι 

Βακμολογί

α (υ) 

γ) O αρικμόσ ατόμων (πλιρουσ και μερικισ απαςχόλθςθσ), οι 

ειδικότθτεσ τουσ, θ κατάρτιςθ του προτεινόμενου προςωπικοφ 

που κα χρθςιμοποιθκεί ςε κάκε Φοιτθτικό Εςτιατόριο άνευ 

επικαλφψεωσ κζςεων, τα οποία και κα τεκμθριϊνονται με τίτλουσ 

ςπουδϊν, ειδίκευςθσ κ.α. (Χυντελεςτισ βαρφτθτασ 5%) 

Ξ5. ΑΧάΑΟΕΛΑ ΞΑΛ ΩΓΕΛΕΛΡΘ 

Φα μζτρα αςφαλείασ και υγιεινισ που κα εφαρμοςτοφν για το 

προςωπικό, τουσ ςιτιηόμενουσ, τισ εγκαταςτάςεισ και γενικότερα 

για τθν λειτουργία των Φοιτθτικϊν Εςτιατορίων. 

5% (Υ5)   

Σφνολο βαρφτητασ β’ ομάδασ 20%   

ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  

 

φνολο ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ 80% + 20% = 100% 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν  

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 

ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 βακμοφσ 

όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.   

Μάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 

βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το 

άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :  

U = ς1χΜ1 + ς2χΜ2 +……+ςνχΜν 

(όπου: ς1, ς2, …….., ςν = υντελεςτζσ βαρφτθτασ και Κι, Κ2, ………, Κν = Κριτιρια επιλογισ) 

Μριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ 

από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

Σλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τον μικρότερο λόγο 

τθσ προςφερκείςασ τιμισ προσ τθν βακμολογία τθσ (ιτοι αυτι ςτθν οποία το Ν είναι ο μικρότεροσ 

αρικμόσ), ςφμφωνα με τον τφπο που ακολουκεί.  

Ο = 
Ψιμι Υροςφοράσ χωρίσ άΥΑ 

Ψελικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ 

 

 ΧΘΠΕΛίΧΘ  

Δεδομζνου ότι θ αξία του ςιτθρεςίου είναι κακοριςμζνθ και αναπροςαρμόηεται με Ωπουργικι 

Απόφαςθ (και ανζρχεται ςιμερα ςτο ποςό των 1,80 ευρϊ πλζον ά.Υ.Α.), ςτον παραπάνω τφπο 
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υπολογιςμοφ του λόγου (Ο), ο αρικμθτισ (Ψιμι Υροςφοράσ χωρίσ άΥΑ) είναι ςτακερόσ και ίςοσ με 1,80 

ευρϊ. Χυνεπϊσ ο παρονομαςτισ, ιτοι θ ςυνολικι ςτακμιςμζνθ βακμολογία του υποψιφιου είναι αυτι 

που κα κακορίςει τθν ςυμφερότερθ προςφορά. 

2.4 Ξατάρτιςθ - Υεριεχόμενο Υροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Ρι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα Υαραρτιματα I & II τθσ 

Διακιρυξθσ, για  όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 

τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Υτθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 

είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 

ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 έρόνοσ και Ψρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Ρι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 

πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΥΘΔΘΥ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 

παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 

αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Χπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 

«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 

εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που 

υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο 

υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν 

απόφαςθ 2009/767/ΕΜ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Μανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ 

Χ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ)» (ΦΕΜ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο 

θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΥΘΔΘΥ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία 

εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Χ.Α.  

Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 

δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 

αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα 

προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Υτισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 

διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ 

ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 

υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 

προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ των προςφορϊν. 

 

2.4.2.2. Ρ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 

ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Χπουργικισ Απόφαςθσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ξετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 

προςφοράσ ςτο Υφςτθμα. Υε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΥΘΔΘΥ, θ ανακζτουςα 

αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Ρι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ - Ψεχνικι Υροςφορά» ςτον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Σικονομικι Υροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 

προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 

προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 

4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 

τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 

νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 

ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 

τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Ρι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 

τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Υτθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 

ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  

[Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 

θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 

περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 

θλεκτρονικό αρχείο pdf]. 

2.4.2.5. Ρ χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υυςτιματοσ, 

όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Ψα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία 

υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν 

ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι 

προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται 

κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν επιφφλαξθ των αναφερκζντων ςτθν τελευταία 

υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Υφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 

οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Υτισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 

κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ο. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 

ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 

υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 

δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 

ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία 

απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του 
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ν. 2690/1999 ''Μϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 

παρ. 2 του ν. 4250/2014. Φζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι 

ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν 

επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Υφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν 

προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, 

τα ΦΕΜ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να 

αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 

κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 

οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 

ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Υεριεχόμενα άακζλου «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ- Ψεχνικι Υροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ 

Φα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 

περιλαμβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Υ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 

79 του ν. 4412/2016,  

β) τθ βεβαίωςθ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ που αναφζρεται ςτθν παρ. 2.2.5., περ. α 

και 

γ) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ο.4412/2016 και ςτα άρκρα  2.1.5 και 

2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Ρι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΥ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 

τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΥΘΔΘΥ και αποτελεί 

αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Σαράρτθμα III).  

Σο εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ αναρτθμζνεσ ςτον ωσ άνω διαδικτυακό τόπο οδθγίεσ- 

ανακοίνωςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Προςταςίασ Καταναλωτι του Τπουργείου Οικονομίασ 

και Ανάπτυξθσ  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ESPD)”: 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_470

3_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403

629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 

εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει 

για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Φ.Ξ.Ε.Δ.Ε.),. 

Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΥ για κάκε 

οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 Ψεχνικι Υροςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 

από τθν ανακζτουςα αρχι ςτα Υαραρτιματα I & II τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι 

ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Σεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με 

βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Σαράρτθμα 11. 

Θ Φεχνικι προςφορά των ενδιαφερομζνων ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι 

θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Υτθ ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε 

μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Φα ςτοιχεία που 

περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά 

υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Υε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα 

παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Σι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν αποτυπϊνονται ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του 

ςυςτιματοσ. Για το λόγο αυτό, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά 

θλεκτρονικά αρχεία. 

Ρ (υπο)φάκελοσ «ΦΕΧΟΙΜΘ ΣΤΡΥΦΡΤΑ» που κα υποβάλει θλεκτρονικά ο Χποψιφιοσ Σρομθκευτισ πρζπει 

να περιζχει, τουλάχιςτον, τα παρακάτω: 

 Φισ Φεχνικζσ προδιαγραφζσ των προςφερόμενων υπθρεςιϊν. Ρι Φεχνικζσ Απαιτιςεισ του 

Σανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ και θ περιγραφι δικαιολογθτικϊν που κα ςυνοδεφουν το 

φάκελο τθσ Φεχνικισ Σροςφοράσ περιγράφονται ςτα: «ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Λ – Χφνκεςθ 

Εδεςματολογίου» και «ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΛΛ – Ειδικι Χυγγραφι Ωποχρεϊςεων» τθσ διακιρυξθσ και 

πρζπει να περιλαμβάνουν όλα τα αναφερόμενα ςτα ςτοιχεία βακμολόγθςθσ τθσ παρ. «2.3 

Ξριτιρια ανάκεςθσ». 

 Ρποιοδιποτε επιπλζον ςτοιχείο τεκμθριϊνει πλθρζςτερα τθν Σροςφορά του Χποψιφιου 

Αναδόχου τθσ Χπθρεςίασ. 

Σι προςφορζσ μποροφν να δοκοφν μόνο για το ςφνολο των ηθτουμζνων υπθρεςιϊν. Υροςφορά για 

μζροσ τθσ προκθρυςςόμενθσ υπθρεςίασ, ιτοι για μζροσ των υπό ςίτιςθ φοιτθτϊν ι για μια ομάδα 

πόλεων, κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Υεριπτϊςεισ Υροςφορϊν που παρουςιάηουν επιφυλάξεισ ι 

τροποποιιςεισ ςε οποιονδιποτε όρο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ απορρίπτονται. 

ΡΝΡΙ ΡΙ ΡΤΡΙ ΦΩΟ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΣΤΡΔΙΑΓΤΑΦΩΟ ΣΡΧ ΡΤΙΗΡΟΦΑΙ ΥΦΘΟ ΣΑΤΡΧΥΑ ΔΙΑΜΘΤΧΠΘ, ΕΙΟΑΙ 

ΑΣΑΤΑΒΑΦΡΙ ΜΑΙ Θ ΡΣΡΙΑΔΘΣΡΦΕ ΞΘ ΥΧΞΞΡΤΦΩΥΘ ΣΤΡΥ ΑΧΦΡΧΥ ΥΧΟΕΣΑΓΕΦΑΙ ΑΣΡΤΤΙΨΘ ΦΘΥ 

ΣΤΡΥΦΡΤΑΥ. 

Ρι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 

υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

2.4.4 Υεριεχόμενα άακζλου «Σικονομικι Υροςφορά» / Ψρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 

προςφορϊν 

Δεδομζνου ότι θ αξία του ςιτθρεςίου είναι κακοριςμζνθ και αναπροςαρμόηεται με Ωπουργικι 

Απόφαςθ, ο ςυμμετζχων πρζπει να δθλϊνει ςτθν οικονομικι προςφορά του ότι αποδζχεται τθν 

κακοριςμζνθ αυτι τιμι και τθν όποια αναπροςαρμογι αυτισ με όμοια Ωπουργικι Απόφαςθ. Θ τιμι 

αυτι ανζρχεται ςιμερα ςε ζνα ευρϊ και ογδόντα λεπτά (1,80) πλζον ά.Υ.Α. και περιλαμβάνει τθν τιμι 

του προςφερόμενου θμεριςιου ςυςςιτίου (πρωινοφ και γεφματοσ και δείπνου) ςε δικαιοφμενουσ 

δωρεάν ςίτιςθ φοιτθτζσ.  

                                                           
11

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν καταλλθλότθτα των υπθρεςιϊν και βάςει των οποίων 
κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν προβλζπονται ςτισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ των προσ παροχι υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με Σαράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν υπόδειγμα 
τεχνικισ προςφοράσ. 
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Επίςθσ κα αναφζρει ότι αποδζχεται οι μθ δικαιοφμενοι δωρεάν ςίτιςθσ να καταβάλλουν το ποςό των 

1,80 ευρϊ πλζον ά.Υ.Α., για κάκε γεφμα (πρωινό, μεςθμεριανό ι βραδινό). 

Για τα παραπάνω, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνο το υπόδειγμα οικονομικισ 

προςφοράσ του Υαραρτιματοσ IV. 

Υτθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Ρι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΡΓΑ 20%. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Σ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 

αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Ρι προςφερόμενεσ τιμζσ αναπροςαρμόηονται ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΧΤΩ ι που κακορίηεται 

ςχζςθ ΕΧΤΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 

τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016  

2.4.5 έρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Ρι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα 

(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, ιτοι ζωσ 29/05/2022. 

Σροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 

αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 

ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Ξετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 

αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 

περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 

προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 

ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Υτθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 

ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Υε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 

ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 

το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 

διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Οόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 

απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 

ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 

υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Σεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 

2.4.4. (Σεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
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προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 

(Σρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 

ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 

κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 

διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 

προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 

3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ρ 

περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 

4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 

κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 

παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

ι) ςτθν οποία υπάρχουν αποδεικτικά ςτοιχεία ακζμιτθσ πρακτικισ, όπωσ ςυμπαιγνίασ ι διαφκοράσ, 

ια) θ τιμι τθσ οποίασ υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ανακζτουςασ αρχισ, όπωσ κακορίςκθκε και 

τεκμθριϊκθκε πριν τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

ιβ) θ οποία ορίηει μικρότερο από το ηθτοφμενο χρόνο ιςχφοσ, 

ιγ) θ οποία δεν τθρεί τισ ιςχφουςεσ υποχρεϊςεισ, όπωσ αυτζσ προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκ. 18 του 

Ο. 4412/2016. 

Ρι παραπάνω περιπτϊςεισ είναι ενδεικτικζσ και όχι αποκλειςτικζσ, κακόςον ςτθ διακιρυξθ προβλζπονται 

κι άλλοι λόγοι για τουσ οποίουσ μια προςφορά κρίνεται ωσ απαράδεκτθ. 
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3. ΔΛΕΡΕΦΓΕΛΑ ΔΛΑΔΛΞΑΧΛΑΧ - ΑΛΣΟΣΓΘΧΘ ΥΦΣΧάΣΦίΡ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Φο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΥΘΔΘΥ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 

φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ-Φεχνικι Σροςφορά» 

τθν Σαραςκευι  28/05/2021 και ϊρα 10:00 π.μ. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Ρικονομικι Σροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 

ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

Ξε τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 

τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 

δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν 

χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Ματά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ, οι ανακζτοντεσ φορείσ, 

τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτοφν από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν 

οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι 

λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΥ, ι όταν λείπουν ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να 

υποβάλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι 

τεκμθρίωςθ εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) 

θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Ξετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 

αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Υφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά 

τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα 

υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται από τα μζλθ τθσ12. 

β) Υτθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ 

μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε 

πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται 

πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των 

τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν, με βάςθ τα 

κριτιρια αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ. 

                                                           
12

 Σρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν 
εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ” 
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Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 

ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 

«Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

Ψα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ» & «Ψεχνικι Υροςφορά» 

επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 

κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ 

ΕΧΘΔΘΧ, ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 

αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. Ξατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι 

προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

γ) Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 

θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν 

εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 

αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι 

τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 

ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 

προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 

από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 

4412/2016.  

Υτθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 

μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν μεγαλφτερθ 

βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. 

Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι 

επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ 

προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των 

οικονομικϊν φορζων και τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω 

απόφαςθ. 

Ψα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Σικονομικι Υροςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ του 

αποφαινομζνου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΧΘΔΘΧ, ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο 

των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του ωσ άνω ςταδίου. Ξατά 

τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ 

παροφςασ.  

Υε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, 

εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι 

Δικαιολογθτικϊν Υυμμετοχισ, Φεχνικισ Σροςφοράσ και Ρικονομικισ Σροςφοράσ. 

 

3.2 Υρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 

προςωρινοφ αναδόχου 

Ξετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 

μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
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ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι 

αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 

δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. (Β.1-Β.10) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ 

αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, 

κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Φα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 

μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ 

τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ  τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 

(Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε 

απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ 

και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 

δικαιολογθτικϊν. ταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Ξε τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 

αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 

και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει, εντόσ τθσ προκεςμίασ του παρόντοσ άρκρου, αίτθμα προσ το 

αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 

αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 

θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 

για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

Φο παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 

δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 

ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 

τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

ςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 

κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 

εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Υφμβαςθσ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 

και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 

(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Υε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 

προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 

Υφμβαςθσ, ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν 

θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου 

(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  
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Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 

περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 

επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 

Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 

οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 

τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για 

τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. 

Φα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 

επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Ξατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 

διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα  που δεν ζχει αποκλειςτεί 

οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 

κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Φα ζννομα αποτελζςματα 

τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν 

ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 

παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Σ.Σ. και ςε 

περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Σ.Σ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 

αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 

εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 

β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Υυνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 

και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται,  

και  

γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 

ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 

κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 

οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 

ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ13. Θ υπεφκυνθ 

διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 

τθ ςφμβαςθ. 

 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 

του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 

ειδικισ πρόςκλθςθσ. Φο ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

                                                           
13

  Σρβ. άρκρο 105 παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
Επιςημαίνεται ότι η απόφαςθ κατακφρωςθσ κοινοποιείται ςτον προςωρινό ανάδοχο: α) ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται 
υποβολι υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τον ζλεγχο αυτισ και τθ διαπίςτωςθ τθσ ορκότθτάσ τθσ από τθν Επιτροπι διαγωνιςμοφ, 
και β) ςτθν περίπτωςθ που δεν απαιτείται θ υποβολι τθσ ανωτζρω υπεφκυνθσ διλωςθσ, μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου 
των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου και τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
ΑΔΑ: Ψ0ΓΙ469Β7Κ-9ΑΔ





 

 

Διακιρυξθ διαγων. ςίτιςθσ φοιτθτϊν Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ για ζτθ 2022-25   ελίδα 39 

Υτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 

προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 

ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  

αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Υροδικαςτικζσ Υροςφυγζσ - Υροςωρινι Δικαςτικι Υροςταςία 

Μάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 

είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 

αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΣΣ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 

αίτθμά του. Υε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 

τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 

χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 

ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά 

προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 

δθμοςίευςθ ςτο ΜΘΞΔΘΥ.  

Υε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 

(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 

ΕΥΘΔΘΥ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Σροδικαςτικι 

Σροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 

Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 

υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 

προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 

19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Χ.Α..  

Φο παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ 

του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΣΣ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα 

αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΣΣ μετά από άςκθςθ 

προςφυγισ, ςφμφωνα με το  άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Ματ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.  

 

Ματά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 

διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

 

Ρι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΥΘΔΘΥ: 
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• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 

του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ τησ παρ. 1 του άρθρου 9 του 

π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν (ΑΕΣΣ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 

πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα και με τθν παρ. 1 του άρκρου 9 του 

π.δ. 39/2017. 

Θ ΑΕΣΣ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 

ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 

των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 

απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 

εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν 

προςφυγι και δεν μπορεί να ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ 

διενζργεια τθσ διαδικαςίασ. 

Υε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 

δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα 

μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΥΘΔΘΥ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 

Χπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΥΘΔΘΥ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 

προςφυγισ. 

Ρι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 

ΑΕΣΣ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 

βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 

των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

ποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ 

ΑΕΣΣ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων 

ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΣΣ κάνει δεκτι τ θν προδικαςτικι 

προςφυγι. Ξε τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται 

ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΣΣ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 

πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ 

ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ 

αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 

4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 

αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

Φζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΣΣ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 

ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 
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3.5 Παταίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 

αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 

οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 

επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΣΦΣΛ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 

εκτόσ ΦΣΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Αναλυτικά: 

Ψρεισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ, οι οποίεσ κα ιςχφουν μζχρι επιςτροφισ τουσ από το Υανεπιςτιμιο. Σι 

παραπάνω εγγυθτικζσ επιςτολζσ κα μποροφν να αποδεςμεφονται ςταδιακά, ζπειτα από τθν 

εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, με απόφαςθ του αρμόδιου Χυλλογικοφ Σργάνου του 

Υανεπιςτθμίου, ζπειτα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου ωσ εξισ: 

Α/Α εγγυθτικισ Υοςό εγγυθτικισ (€) Θμ/νία πικανισ αποδζςμευςθσ 

1θ 105.309,73 31-01-2023 

2θ 105.309,73 31-01-2024 

3θ 105.309,73 31-01-2025 

ΧΩΡΣΟΣ 315.929,19  

Στην περίπτωςη τησ παράταςησ τησ ςφμβαςησ για ζνα επιπλζον ζτοσ, ο ανάδοχοσ θα πρζπει να 

προςκομίςει μία επιπλζον εγγυητική επιςτολή καλήσ εκτζλεςησ, ποςοφ 105.309,73€, πριν την 

υπογραφή τησ παράταςησ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 

αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 

ςχετικισ ςφμβαςθσ. Φο περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 

Σαράρτθμα V τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Υε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 

εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΣΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 

ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ, μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 

παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 

παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 

εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  Χυμβατικό Υλαίςιο - Εφαρμοςτζα Ρομοκεςία  

Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Μϊδικασ.  
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4.3 Τροι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 

Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα X του 

Σροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 

βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 

και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Ωπεργολαβία 

4.4.1. Ρ Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 

τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 

2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Ματά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 

αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  

Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 

κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 

προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Υε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 

ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 

γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 

εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 

οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. 

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 

όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 

τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 

υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 

τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 

του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 

τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

ταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 

απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 

ν. 4412/2016.  

4.5 Ψροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ, θ οποία ορίηεται με 

απόφαςθ τθσ Α.Α. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 

τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 

διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 

υπζχει από τισ Υυνκικεσ και τθν Ρδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 

Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΥΝΕΕ. 
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5. ΕΛΔΛΞΣΛ ΣΦΣΛ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ ΨΘΧ ΧΩΠΒΑΧΘΧ  

5.1 Ψρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται με κανονικό χρθματικό ζνταλμα ςτο τζλοσ κάκε μινα και μζςα 

ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα από τθν κατάκεςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν, δθλ. τιμολόγιο, 

βεβαίωςθ του αρμόδιου αςφαλιςτικοφ φορζα ότι ζγινε θ καταβολι των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν του 

προθγοφμενου μινα για το προςωπικό που απαςχολεί, πρακτικό τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ ότι το 

εςτιατόριο λειτοφργθςε κανονικά και ότι ο ανάδοχοσ παραςκεφαςε για κάκε μζρα φαγθτό για τθ ςίτιςθ 

των φοιτθτϊν που προβλζπει θ ςφμβαςθ, πρακτικό τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ περί του αρικμοφ των 

δικαιουμζνων ςίτιςθσ φοιτθτϊν, κακϊσ και οποιοδιποτε δικαιολογθτικό που προβλζπεται από το 

Δθμόςιο Νογιςτικό. 

Θ θμεριςια αποηθμίωςθ του αναδόχου ανζρχεται ςτο ποςό που προκφπτει από τον αρικμό των 

θμερθςίωσ δικαιουμζνων ςίτιςθ φοιτθτϊν επί τθν αξία των 1,80 ευρϊ (ςθμερινό θμεριςιο ςιτθρζςιο) 

επιπλζον Φ.Σ.Α. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 

κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 

ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Μράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Χπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Υυμβάςεων επιβάλλεται. 

β) Μράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΣΑ, τθσ αρχικισ, 

κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Φο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 

ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Υυμβάςεων και 

Σρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/201614. 

γ) Μράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν 

Σροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

δ) Μάκε άλλθ νόμιμθ κράτθςθ. 

Ρι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΡΓΑ. 

Ξε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ επί του κακαροφ ποςοφ. 

Υε περίπτωςθ που γίνει τροποποίθςθ των παραπάνω κρατιςεων, ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται ςφμφωνα με 

τισ νζεσ διατάξεισ. 

                                                           
14

 Ρ χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ, Ανάπτυξθσ και 
Φουριςμοφ και Ρικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 
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5.2 Ξιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Ξυρϊςεισ  

5.2.1. Ρ ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 

ζκπτωτοσ15 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 

ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που 

είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

Υτθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 

των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 

οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 

όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) 

θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Υτον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι 

εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

5.2.2.  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 

ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 

ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Σοινικζσ ριτρεσ δφναται να 

επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Ρι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 

προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ 

αξίασ χωρίσ ΦΣΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΣΑ επί τθσ ςυμβατικισ 

αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 

για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 

απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 

παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 

προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

Φο ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.  

 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 

ζκπτωτο. 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων   

Ρ ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 

άρκρων 5.2 (Μιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Μυρϊςεισ), 6.1. (Σαρακολοφκθςθ τθσ Υφμβαςθσ), 6.4. 

(Απόρριψθ παραδοτζων – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει 

προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε 

ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 

ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 

                                                           
15

 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016. 
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τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 

οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 

απορριφκείςα. Ματά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 

προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 

απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 

εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Μάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 

πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 

τθσ Σεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 

και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Σριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 

προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 

διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΕΛΔΛΞΣΛ ΣΦΣΛ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ  

6.1  Υαρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Υφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργείται από τισ 

αρμόδιεσ Επιτροπζσ Ελζγχου (ςε ςυνεργαςία με τθ Διεφκυνςθ Ακαδθμαϊκϊν Θεμάτων & Φοιτθτικισ 

Ξζριμνασ), οι οποίεσ και κα ειςθγοφνται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ιτοι τθ Υφγκλθτο ι το 

Σρυτανικό Υυμβοφλιο του Σανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ, για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν 

προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του 

αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για 

ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό 

τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 

επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Ξε τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και 

άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ 

οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Υε αυτι τθν 

περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Φα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 

κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Ξε ειςιγθςθ του 

επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ 

τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ  

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Υφμβαςθσ ορίηεται ςε τρία (3) ζτθ, από 01-01-2022 ζωσ τθν 31-12-2024. (Εάν θ 

ςφμβαςθ δεν ζχει υπογραφεί ζωσ τθν 01-01-2022, τότε θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ κα είναι για τρία ζτθ από 

τθν υπογραφι τθσ.) 

Φο Σανεπιςτιμιο Δυτ. Ξακεδονίασ μπορεί να αςκιςει μονομερϊσ το δικαίωμα προαίρεςθσ, με 

δυνατότθτα παράταςθσ για ζνα (1) επιπλζον ζτοσ από τθ λιξθ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ, φςτερα από 

απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

6.3 Υαραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

6.3.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από Επιτροπζσ παραλαβισ που 

ςυγκροτοφνται για κάκε γεωγραφικι περιοχι του Σανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 3 του άρκρου 221. 

6.3.2 Ματά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 

ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, θ 

επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι 

απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε ειςθγείται για 

τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, ςφμφωνα 

με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Φα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ.  

6.3.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα δεν 

ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, 

που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι 
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αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων 

και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α) Υτθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν ι παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 

προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Ξετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 

υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ 

ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 

απόφαςθ.  

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ 

των οριηομζνων ςτο άρκρο 220.  

6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ 

του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 

παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει 

ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 

απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 

τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ 

διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Ρι 

εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων 

των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Ρποιαδιποτε 

ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 

ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 11 περ. δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ  

Υε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 

παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με 

τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ 

αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για 

τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε 

ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 

5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν 

προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 

υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5  Ξαταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Ωποκατάςταςθ αναδόχου  

6.5.1 Υτθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 

ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
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καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 

ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΜ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  

 

6.5.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 

αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 

ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 

θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 

αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΜ.  

 

6.5.3 Υε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 

προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 

εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 

ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ)16.  

6.6 Ανωτζρα Βία 

Φα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, ςτο 

μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ. Θ απόδειξθ τθσ ανωτζρασ 

βίασ βαρφνει αυτόν που τθν επικαλείται. Ωσ περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ αναφζρονται ενδεικτικά οι 

παρακάτω: 

(1) Γενικι ι μερικι απεργία, που ςυνεπάγεται τθ διακοπι των εργαςιϊν του καταςτιματοσ του αναδόχου, 

(2) Γενικι ι μερικι πυρκαγιά ςτο κατάςτθμα του αναδόχου, (3) Σλθμμφρα, (4) Υειςμόσ, (5) Σόλεμοσ. 

Ρ ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που 

εμπίπτει ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςτεί προσ τθν ανακζτουςα 

αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε 

που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ ανακζτουςα αρχι υποχρεοφται 

να απαντιςει εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από λιψεωσ του ςχετικοφ αιτιματοσ του αναδόχου, διαφορετικά 

με τθν πάροδο άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ τεκμαίρεται θ αποδοχι του αιτιματοσ. 

6.7 Εκχϊρθςθ Ωποχρεϊςεων και Δικαιωμάτων 

Ρ ανάδοχοσ δεν υποκακίςταται από τρίτο φυςικό ι νομικό πρόςωπο εν’ όλο ι εν μζρει ςτα δικαιϊματα ι 

υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ που κα ςυνυπογραφεί με το Σανεπιςτιμιο Δυτ. 

Ξακεδονίασ. Ματ’ εξαίρεςθ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να εκχωριςει μζροσ του ςυμβατικοφ τιμιματοσ τθσ 

υπογραφείςασ ςφμβαςθσ ςε Φράπεηα που λειτουργεί νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι χρθματοδοτικά ιδρφματα 

νομίμωσ λειτουργοφντα ςτθν Ελλάδα τθσ επιλογισ του, μετά από ςχετικι ζγκριςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

κατά περίπτωςθ. Υε αυτι τθν περίπτωςθ ο ανάδοχοσ ενθμερϊνει εγγράφωσ τθν ανακζτουςα αρχι και 

γνωςτοποιεί το ςφνολο των εγγράφων που πιςτοποιοφν τθν εκχϊρθςθ προσ τθν Φράπεηα ι χρθματοδοτικό 

ίδρυμα. 

                                                           
16

  Σρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
Σρβλ., επίςθσ, Ματευκυντιρια Ρδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Σροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Μεφάλαιο 
ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΞΧΦΡΠΦΒ-ΗΓΗ).  
Επιςθμαίνεται ότι εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. να ςυμπεριλάβει ι όχι, ςτο παρόν ςθμείο τθσ Διακιρυξθσ, 
τθ ριτρα υποκατάςταςθσ του αναδόχου (άρκρο 6.6.3)  ι να διαμορφϊςει τθ ςχετικι ριτρα με διαφορετικοφσ όρουσ. Υε 
κάκε περίπτωςθ, οι εν λόγω όροι κα πρζπει να είναι ρθτοί και ςαφείσ και να κείνται εντόσ του υφιςτάμενου νομοκετικοφ 
πλαιςίου και ιδίωσ των ςχετικϊν επιλογϊν που παρζχει το άρκρο 132 του ν. 4412/2016. 
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Θ ανακζτουςα αρχι δε φζρει οποιαδιποτε ευκφνθ ζναντι τθσ εκδοχζωσ Φράπεηασ ι του χρθματοδοτικοφ 

ιδρφματοσ αναφορικά με τθν εξζλιξθ τθσ ςφμβαςθσ εκχϊρθςθσ μεταξφ του αναδόχου και τθσ τελευταίασ. 

Ειδικότερα δε, εάν λόγω ζκπτωςθσ του αναδόχου, λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ, επιβολι και καταλογιςμόσ ρθτρϊν 

κακϊσ και λόγω άλλων ςυναφϊν περιςτάςεων που προβλζπονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ και ςτθ 

ςφμβαςθ ο ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του ζναντι τθσ Φράπεηασ ι χρθματοδοτικοφ 

ιδρφματοσ. 
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑΨΑ 

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Λ –ΧΩΡΚΕΧΘ ΕΔΕΧΠΑΨΣΟΣΓΛΣΩ 

Φα είκοςι ζνα εβδομαδιαία γεφματα κα πρζπει να ζχουν ενδεικτικά τουλάχιςτον τθν πιο κάτω βαςικι 

ςφνκεςθ, τθν οποία ο ανάδοχοσ μπορεί να βελτιϊςει τόςο ποςοτικά όςο και ποιοτικά ωσ προσ τθν 

ςφνκεςι τουσ: 

Φο πρωινό που κα προςφζρεται πρζπει να περιζχει τα εξισ: 

Φςάι, Γάλα, Χυμό, Ξαρμελάδα ι Ξζλι, Αυγό, Μζικ, Ψωμί, Φρυγανιζσ, Βοφτυρο ι Ξαργαρίνθ, Corn Flakes 

(δθμθτριακά), Φυρί Edam, Ηαμπόν. 

Υρϊτο πιάτο ςφμφωνα με τισ προτάςεισ του προςφζροντοσ 

Ξφριο πιάτο μεςθμεριανό (2 επιλογζσ) και βραδινό (2 επιλογζσ) 

2 γεφματα με φρζςκο κιμά και ςαλάτα εποχισ  

2 γεφματα με λαδερά ι ηυμαρικά και τυρί φζτα Α’ ποιότθτασ 

3 γεφματα με κοτόπουλο, τυρί φζτα και ςαλάτα εποχισ  

3 γεφματα με κρζασ και ςαλάτα εποχισ  

2 γεφματα με ψάρι και ςαλάτα εποχισ  

2 γεφματα με όςπρια ι ομελζτα και τυρί φζτα 

Υε κάκε γεφμα κα περιλαμβάνεται ςαλάτα εποχισ (2 επιλογζσ) 

Για τθν παραςκευι των φαγθτϊν ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί υλικά αρίςτθσ ποιότθτασ. 

Ειδικότερα: 

α. Φα κρζατα κα είναι νωπά ι κατεψυγμζνα, με ςαφι κακοριςμό τουσ ςτο μενοφ - και αρίςτθσ 

ποιότθτασ. Απαγορεφεται ο ανάδοχοσ να μεταφζρει ςτο εςτιατόριο από τθν αγορά ζτοιμο κιμά για τθν 

παραςκευι φαγθτϊν. Ρ κιμάσ κα παραςκευάηεται από κακαρό μυϊκό κρζασ (νωπό αρίςτθσ ποιότθτασ ι 

κατεψυγμζνο ςπζςιαλ) ςε ςυνεννόθςθ με τθν αρμόδια Επιτροπι εποπτείασ, το οποίο πρζπει να κόβει με 

ευκφνθ του ςτθ κουηίνα του εςτιατορίου ςε κιμά, ςε ϊρα προκακοριςμζνθ για να είναι δυνατόσ ο ζλεγχοσ. 

Ιδιαίτερα, οι κεφτζδεσ δεν κα περιζχουν ψωμί ςε αναλογία μεγαλφτερθ του 18%, υπολογιηόμενου επί 

ξθράσ ουςίασ, το δε ψιςιμο τουσ κα είναι πλιρεσ. 

β. Φα ψάρια κα είναι όλων των κατθγοριϊν Α’ ποιότθτασ. 

γ. Φα λαχανικά κα είναι επίςθσ αρίςτθσ ποιότθτασ. Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ 

κονςερβοποιθμζνων λαχανικϊν ι άλλων εδεςμάτων και υλικϊν (π.χ. λουκάνικα, ντολμάδεσ, κ.λπ.). 

Επιτρζπονται μόνο κονςερβοποιθμζνα φροφτα ωσ επιδόρπιο. Υτον κατάλογο του εςτιατορίου κα 

αναγράφεται με ςαφινεια αν είδοσ φαγθτοφ είναι κατεψυγμζνο. 

δ. Φα βοφτυρα και τα ελαιόλαδα κα είναι αρίςτθσ και γνωςτισ ποιότθτασ. Ειδικότερα κα 

χρθςιμοποιοφνται και ζπειτα από ζγκριςθ τθσ Επιτροπισ Φοιτθτικοφ Εςτιατορίου: 

 ελαιόλαδο για ςαλάτα οξφτθτασ 0 - 1 βακμϊν 

 ελαιόλαδο για φαγθτά οξφτθτασ 0 - 1,5 βακμϊν 

 λάδι για τθγανθτά οξφτθτασ 0 - 1,5 βακμϊν ι ςπορζλαιο οξφτθτασ 0 βακμϊν. 

 μαγειρικά λίπθ αναγνωριςμζνθσ βιομθχανίασ. 

ΑΔΑ: Ψ0ΓΙ469Β7Κ-9ΑΔ





 

 

Διακιρυξθ διαγων. ςίτιςθσ φοιτθτϊν Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ για ζτθ 2022-25   ελίδα 53 

 βοφτυρο γάλακτοσ για τθν παραςκευι οριςμζνων γλυκιςμάτων. 

 το ψωμί κα είναι θμζρασ τφπου 70% 

 για τθν παραςκευι ηυμαρικϊν, πρζπει να χρθςιμοποιείται το μαγειρικό λίποσ ςε ποςοςτό 

50% και βοφτυρο γάλακτοσ ςε ποςοςτό 50%. 

 τυριά, χορταρικά φρζςκα και λοιπά υλικά Α’ ποιότθτασ.  

Γίνονται δεκτζσ και προςφορζσ για αποκλειςτικι παραςκευι φαγθτοφ μόνο από νωπά, ςτοιχείο το οποίο 

και κα αξιολογθκεί ανάλογα κατά τθν βακμολόγθςθ τθσ προςφοράσ. 

Φα γεφματα κα παρζχονται τρεισ φορζσ τθν θμζρα (πρωί – μεςθμζρι – βράδυ) και κα είναι διαφορετικό το 

μεςθμεριανό φαγθτό από το βραδινό. Φο μενοφ με κοτόπουλο ι κρζασ δεν κα επαναλαμβάνεται τθν ίδια 

θμζρα (μεςθμζρι - βράδυ) οφτε ςτα γεφματα τθσ επόμενθσ μζρασ. Φυχόν αλλαγζσ ςτο μενοφ του 

αναδόχου, λόγω ζλλειψθσ ενόσ προϊόντοσ ςτθν αγορά μποροφν να γίνουν μετά από αίτθςι του ςτθν 

Επιτροπι Φοιτθτικοφ Εςτιατορίου και ζγκριςθ από τθ Υφγκλθτο του Σανεπιςτθμίου ι εξουςιοδοτθμζνο 

από αυτιν πρόςωπο, λόγω του επείγοντοσ. 
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΛΛ –  Ειδικι Χυγγραφι Ωποχρεϊςεων 

1. Ρ κάκε ενδιαφερόμενοσ κα πρζπει να μπορεί να αποδείξει ότι κα ςιτίςει τουσ φοιτθτζσ του 

Σανεπιςτθμίου Δυτικισ Ξακεδονίασ ςτθν Μοηάνθ, Μαςτοριά, Γρεβενά και Στολεμαΐδα ςε χϊρο 

ςυγκεκριμζνο, ο οποίοσ κα είναι κατάλλθλοσ για εςτιατόριο, προςκομίηοντασ ςχετικά παραςτατικά 

(τίτλο κυριότθτασ, ςφμβαςθ ι προςφμφωνο μίςκωςθσ, άδεια ι προζγκριςθ αδείασ, όπωσ ιςχφει 

ςιμερα), ςφμφωνα με τα οποία ο χϊροσ αυτόσ είναι ςτθ διάκεςι του, επί ποινι αποκλειςμοφ. Επίςθσ 

ο ενδιαφερόμενοσ πρζπει να προςκομίςει και ςχεδιαγράμματα των εςτιατορίων (πλιρθ κάτοψθ 

χϊρων και εξοπλιςμοφ) για τθν Μοηάνθ, Μαςτοριά, Γρεβενά και Στολεμαΐδα. Ρι χϊροι αυτοί κα 

ελεγχκοφν από τθν Επιτροπι διενζργειασ του Διαγωνιςμοφ, θ οποία και κα ςυντάξει ςχετικι ζκκεςθ 

για το αν κρίνονται κατάλλθλοι να ςιτίςουν τουσ φοιτθτζσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ, ςτο 

ςυγκεκριμζνο ωράριο λειτουργίασ. Θ ζκκεςθ αυτι κα ενςωματωκεί ςτο πρακτικό που κα ςυνταχκεί 

ςτο πρϊτο ςτάδιο υλοποίθςθσ του διαγωνιςμοφ (ζλεγχοσ δικαιολογθτικϊν-τεχνικισ προςφοράσ). Για 

το Σανεπιςτιμιο Δυτικισ Ξακεδονίασ ςτα Μοίλα Μοηάνθσ και ςτθ Φλϊρινα, προςφζρονται ιδιόκτθτοι 

και εξοπλιςμζνοι χϊροι εςτίαςθσ από το ίδρυμα. Υε περίπτωςθ που απαιτθκεί πρόςκετοσ εξοπλιςμόσ, 

κα βαρφνει τον ανάδοχο. 

Ρι ενδιαφερόμενοι που κα ςυμμετάςχουν ςτο διαγωνιςμό οφείλουν να επιςκεφκοφν τα ιδιόκτθτα 

εςτιατόρια του Σανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ ςτα Μοίλα Μοηάνθσ και Φλϊρινα, ϊςτε να λάβουν 

γνϊςθ των χϊρων ςτουσ οποίουσ λειτουργοφν, του παρερχομζνου τεχνικοφ εξοπλιςμοφ, κακϊσ και 

των ςυνκθκϊν που επικρατοφν ς’ αυτά. Θ επίςκεψθ αυτι κα πραγματοποιθκεί κατόπιν πρότερθσ 

ενθμζρωςθσ τθσ Φοιτθτικισ Ξζριμνασ τθλεφωνικά (2461068271, 2461068275) ι με e-mail 

(merimna@uowm.gr), όπου κα αναφζρονται ονομαςτικά οι ενδιαφερόμενοι που κα επιςκεφκοφν το 

εςτιατόριο προκειμζνου να τουσ επιτραπεί θ είςοδοσ ςτουσ χϊρουσ. Ρι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να 

ζχουν ολοκλθρϊςει τθν επίςκεψι τουσ 10 τουλάχιςτον θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

θλεκτρονικισ υποβολισ τθσ προςφοράσ τουσ. (Δεν απαιτείται κατάκεςθ ςχετικισ βεβαίωςθσ ςτα 

δικαιολογθτικά του διαγωνιςμοφ.) 

Σι διατικζμενοι από το ΥΔΠ χϊροι βρίςκονται:  

Α) Υτο εςτιατόριο ςτα Ξοίλα Ξοηάνθσ του ΣΔΞ κα ςιτίηονται οι φοιτθτζσ των Φμθμάτων τθσ Υχολισ 

Ρικονομικϊν Επιςτιμων με ζδρα τθν Μοηάνθ, οι φοιτθτζσ του πρϊθν ΦΕΙΔΞ (ΥΔΡ) κακϊσ και οι 

φοιτθτζσ του πρϊθν ΦΕΙΔΞ (ΥΦΕΦ). 

 

Β) Υτα εςτιατόρια τθσ άλϊρινασ κα ςιτίηονται: 

1) οι φοιτθτζσ των Φμθμάτων τθσ Υχολισ Μοινωνικϊν και Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν και τθσ Υχολισ 

Μαλϊν Φεχνϊν ςτον ιδιόκτθτο χϊρο που βρίςκεται εντόσ τθσ Υχολισ Μοινωνικϊν και Ανκρωπιςτικϊν 

Επιςτθμϊν (3ο χλμ. Εκνικισ Ρδοφ Φλϊρινασ – Οίκθσ, Φλϊρινα) και 

2) οι φοιτθτζσ τθσ Υχολισ Γεωπονικϊν Επιςτθμϊν ςτον ιδιόκτθτο χϊρο που βρίςκεται εντόσ τθσ Υχολισ 

Γεωπονικϊν Επιςτθμϊν (τζρμα Μοντοποφλου, Φλϊρινα). 

 

Σι διατικζμενοι από τον ανάδοχο χϊροι πρζπει να βρίςκονται:  

 Για τθν Ξοηάνθ:  

Υερίπτωςθ Α. Για τθν Οζα Σανεπιςτθμιοφπολθ ςτθ Ηϊνθ Ενεργοφ Σολεοδομίασ (ΗΕΣ) Μοηάνθσ, 

όπου κα ςτεγαςτοφν τα Φμιματα τθσ Σολυτεχνικισ Υχολισ, ςε περιοχι που δεν κα βρίςκεται ςε 

ακτίνα μεγαλφτερθ των 1000 μζτρων περίπου από τα κτίρια ςτζγαςθσ των Φμθμάτων του 

Σανεπιςτθμίου ςτθ ΗΕΣ, ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να διακζτει ο ίδιοσ ειδικό χϊρο ςίτιςθσ των 

Φοιτθτϊν (πλιρωσ εξοπλιςμζνο με τα απαραίτθτα ςκεφθ και όργανα διανομισ φαγθτοφ), ο οποίοσ 
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κα περιλαμβάνει: κατάλλθλθ αίκουςα εςτίαςθσ των Φοιτθτϊν (τουλάχιςτον 200 κακιςμάτων) και 

λοιποφσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ (χϊρο πλφςθσ ςκευϊν και ειδϊν ςερβιρίςματοσ φαγθτοφ, 

αποδυτιρια εργαηομζνων και αποχωρθτιρια φοιτθτϊν). λεσ οι δαπάνεσ των εγκαταςτάςεων 

κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ βαρφνουν τον Ανάδοχο. Χποχρεωτικά, επί ποινι απορρίψεωσ τθσ 

προςφοράσ, ο οικονομικόσ φορζασ που κατζκεςε προςφορά, κα πρζπει να προςκομίςει 

παραςτατικά για τον ωσ άνω χϊρο (τίτλο κυριότθτασ, ςφμβαςθ ι προςφμφωνο μίςκωςθσ) 

ςφμφωνα με τα οποία ο χϊροσ αυτόσ είναι ςτθ διάκεςι του, κακϊσ και βεβαίωςθ αρμόδιου 

Ξθχανικοφ για τθν επάρκεια των τετραγωνικϊν μζτρων. Για καταςτιματα που ιδθ λειτουργοφν, 

να προςκομιςτεί άδεια λειτουργίασ, ενϊ γι’ αυτά που πρόκειται να λειτουργιςουν, βεβαίωςθ από 

αρμόδια Αρχι, για τθν καταλλθλότθτα ωσ χϊρου υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. Υτθν αξιολόγθςθ 

κα προςμετριςει και θ εγγφτθτα του προτεινόμενου χϊρου, ςτα κτίρια ςτζγαςθσ των Φμθμάτων 

του Σανεπιςτθμίου ςτθ ΗΕΣ. 

Υερίπτωςθ Β. Εάν δεν υπάρξει κατάλλθλοσ χϊροσ ςφμφωνα με τισ παραπάνω απαιτιςεισ, το 

Σανεπιςτιμιο δφναται να παραχωριςει (με ςυμβατικι ι νόμιμθ ςχζςθ που κα αποφαςίςει το 

Σανεπιςτιμιο ςχετικϊσ, όπωσ με ςφμβαςθ χρθςιδανείου είτε με ςφμβαςθ μίςκωςθσ χωρίσ 

αντίτιμο) ζκταςθ εγγφσ των ωσ άνω Σανεπιςτθμιακϊν Φμθμάτων, κατ’ ελάχιςτο 300 m2 ζωσ 500 

m2, για τθ δθμιουργία χϊρου ςίτιςθσ από τον Ανάδοχο (προςωρινι καταςκευι), για τθν παράκεςθ 

γευμάτων που κα περιλαμβάνει χϊρο ανάπτυξθσ τραπεηοκακιςμάτων, χϊρο πλφςθσ ςκευϊν και 

ειδϊν ςερβιρίςματοσ φαγθτοφ, αποδυτιρια εργαηομζνων και αποχωρθτιρια φοιτθτϊν. Ρ 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ των απαραίτθτων αδειοδοτιςεων (πολεοδομικϊν, 

υγειονομικϊν) για τισ απαιτοφμενεσ χριςεισ. λεσ οι δαπάνεσ των εγκαταςτάςεων κατά τθ 

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ βαρφνουν τον Ανάδοχο. Ξε τθν λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να απομακρφνει τθν προςωρινι καταςκευι και να παραδϊςει τθν ζκταςθ όπωσ τθν 

παρζλαβε. 

Για τισ περιπτϊςεισ Α και Β, θ εξυπθρζτθςθ- ςίτιςθ των φοιτθτϊν κα πραγματοποιείται με 

μεταφορά φαγθτοφ από το εςτιατόριο του ΣΔΞ που βρίςκεται ςτθν Σανεπιςτθμιοφπολθ ςτα 

Μοίλα Μοηάνθσ. 

Θα ςιτίηονται οι φοιτθτζσ όςων Φμθμάτων τθσ Σολυτεχνικισ Υχολισ μεταφερκοφν ςτισ νζεσ 

εγκαταςτάςεισ του ΣΔΞ ςτθ ΗΕΣ Μοηάνθσ (και ςφμφωνα με τον πίνακα ενδεικτικοφ αρικμοφ 

δικαιοφμενων δωρεάν ςίτιςθσ τθσ παρ. 1.3 τθσ διακιρυξθσ). 

 

Χθμείωςθ: Υε περίπτωςθ που για οποιοδιποτε λόγο και αιτία δεν κα ζχει καταςτεί δυνατι θ 

ολοκλιρωςθ τθσ μεταφοράσ του ΣΔΞ ςτισ νζεσ εγκαταςτάςεισ ςτθ νζα Σανεπιςτθμιοφπολθ ςτθ 

ΗΕΣ, οι φοιτθτζσ των Φμθμάτων τθσ Σολυτεχνικισ Υχολισ κα ςιτίηονται ςτο εςτιατόριο ςτα Μοίλα 

Μοηάνθσ του ΣΔΞ, για χρονικό διάςτθμα μζχρι να ολοκλθρωκεί θ μεταφορά του ΣΔΞ ςτισ νζεσ 

εγκαταςτάςεισ. 

 

 Για τθν Ξαςτοριά, ςε περιοχι που δεν κα βρίςκεται ςε ακτίνα μεγαλφτερθ των 1000 μζτρων 

περίπου από τισ εγκαταςτάςεισ του Σανεπιςτθμίου Δυτικισ Ξακεδονίασ ςτθν Μαςτοριά και να ζχει 

άδεια ι προζγκριςθ αδείασ, όπωσ ιςχφει ςιμερα, για ανάπτυξθ τουλάχιςτον 80 κακιςμάτων, επί 

ποινι αποκλειςμοφ. 

 Για τα Γρεβενά, ςε περιοχι που δεν κα βρίςκεται ςε ακτίνα μεγαλφτερθ των 1000 μζτρων περίπου 

από τθν κεντρικι πλατεία τθσ πόλθσ των Γρεβενϊν και να ζχει άδεια ι προζγκριςθ αδείασ, όπωσ 

ιςχφει ςιμερα, για ανάπτυξθ τουλάχιςτον 80 κακιςμάτων, επί ποινι αποκλειςμοφ. 

 Για τθν Υτολεμαΐδα, ςε περιοχι που δεν κα βρίςκεται ςε ακτίνα μεγαλφτερθ των 1000 μζτρων 
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περίπου από τθν κεντρικι πλατεία τθσ πόλθσ τθσ Στολεμαΐδασ και να ζχει άδεια ι προζγκριςθ αδείασ, 

όπωσ ιςχφει ςιμερα, για ανάπτυξθ τουλάχιςτον 80 κακιςμάτων, επί ποινι αποκλειςμοφ. 

 

Χθμείωςθ: 

 Θ παραςκευι φαγθτοφ κα γίνεται ςτον κάκε χϊρο ςτα εςτιατόρια των πόλεων Γρεβενϊν, 

Ξαςτοριάσ, Υτολεμαΐδασ και άλϊρινασ.  

Για τθν Ξοηάνθ θ παραςκευι του φαγθτοφ κα γίνεται ςτο εςτιατόριο που βρίςκεται ςτθν 

Υανεπιςτθμιοφπολθ ςτα Ξοίλα Ξοηάνθσ και κα γίνεται μεταφορά (catering) ςτο χϊρο είτε τθσ 

περίπτωςθσ Α είτε τθσ περίπτωςθσ Β, με όλεσ τισ ςυνκικεσ που προβλζπονται από τθν κείμενθ 

νομοκεςία για τθν αςφαλι μεταφορά.  

 

2. Ρ ανάδοχοσ μετά τθ λιξθ τθσ ςφμβαςισ του με το ΣΔΞ, δικαιοφται να πάρει μαηί του τον κινθτό 

εξοπλιςμό που αγόραςε με δικά του ζξοδα, εκτόσ αν τα δωρίςει ςτο Σανεπιςτιμιο. Ξζςα ςε δζκα (10) 

θμζρεσ μετά τθν λιξθ τθσ μίςκωςθσ ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να παραδϊςει τουσ χϊρουσ των 

ιδιόκτθτων εςτιατορίων (Μοηάνθ – Φλϊρινα) με τισ εγκαταςτάςεισ ςε αρίςτθ κατάςταςθ, με ςχετικό 

πρωτόκολλο παράδοςθσ και παραλαβισ. 

3. Θ ςίτιςθ των φοιτθτϊν κα γίνεται ςε όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ (7) με τθν Ακαδθμαϊκι ταυτότθτα 

ςτα εςτιατόρια, με το ςφςτθμα τθσ αυτοεξυπθρζτθςθσ (ΥΕΝΦ-ΥΕΤΒΙΥ) και με ενιαίο εδεςματολόγιο 

(μενοφ) για πρωινό, γεφμα και δείπνο κακϊσ και τυχόν βελτιϊςεισ και επιπλζον παροχζσ, ςυνολικισ 

αξίασ που προςδιορίηεται από τισ κάκε φορά ιςχφουςεσ αποφάςεισ των αρμοδίων οργάνων (ςθμερινι 

ιςχφουςα απόφαςθ θμεριςιου ςιτθρεςίου 1,80 € πλζον ΦΣΑ για κάκε φοιτθτι). 

Θ θμεριςια αποηθμίωςθ του αναδόχου κα ανζρχεται ςτο ποςό που προκφπτει από τον αρικμό των 

θμερθςίωσ δικαιοφμενων ςίτιςθ φοιτθτϊν επί τθν αξία του θμεριςιου ςιτθρεςίου.  

Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραλαμβάνει από το Φμιμα Φοιτθτικισ Ξζριμνασ κακθμερινά και μζχρι 

τθν λιξθ του Ακαδθμαϊκοφ ζτουσ ςυμπλθρωματικι κατάςταςθ με τον διαρκϊσ αυξανόμενο ι 

μειοφμενο αρικμό των δικαιοφμενων ςίτιςθσ φοιτθτϊν. 

4. Θ τεχνικι προςφορά κα περιζχει επιπλζον: 

 Φυχόν βελτίωςθ του ενδεικτικοφ πίνακα των τεχνικϊν προδιαγραφϊν του εβδομαδιαίου βαςικοφ 

εδεςματολογίου, με ρθτι αναγραφι ς’ αυτό τθσ ποιότθτασ των υλικϊν που κα χρθςιμοποιθκοφν (π.χ. 

βιολογικά, νωπά ι κατεψυγμζνα κ.λ.π.). Αν κα ςυμπεριλαμβάνονται μόνο νωπά ι βιολογικά αυτό κα 

λθφκεί υπόψθ για τθ βακμολόγθςθ τθσ προςφοράσ προσ τα άνω. 

 Σαρουςίαςθ αναλυτικοφ πίνακα πλιρων γευμάτων (πρωί - μεςθμζρι - βράδυ) για τζςςερισ 

εβδομάδεσ και για όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδασ του προςφερόμενου εδεςματολογίου από Δευτζρα 

μζχρι και Μυριακι. Φο προαναφερόμενο θμεριςιο εδεςματολόγιο κα πρζπει απαραίτθτα να είναι 

ςφμφωνο με τουσ κανόνεσ υγιεινισ διατροφισ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ διακιρυξθσ.  

 Ωπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία να δθλϊνεται ότι:  

α) διατθροφν επιχείρθςθ εςτιατορίου μαηικισ ςίτιςθσ και από πότε, κακϊσ και κάκε άλλο ςτοιχείο 

από το οποίο να προκφπτει ότι ζχουν τθν ικανότθτα να ανταποκρικοφν πλιρωσ ςτισ υποχρεϊςεισ 

που επιβάλλει ο παρϊν διαγωνιςμόσ και λοιπά ςτοιχεία, και 

β) ο ετιςιοσ μζςοσ όροσ του εργατοχπαλλθλικοφ προςωπικοφ κατά τα τρία τελευταία ζτθ (2018-

2020), κακϊσ και ο αρικμόσ του προςωπικοφ που κα απαςχολιςει, άνευ επικαλφψεωσ κζςεων και 

ρόλων. 

Υφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ αρικμ. Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (ΦΕΜ τ.Βϋ1965/18-06-2012) Μοινισ 
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Χπουργικισ Απόφαςθσ του Χπουργείου Ρικονομικϊν και Σαιδείασ, Διά Βίου Ξάκθςθσ και 

Θρθςκευμάτων, όπωσ ιςχφει ςιμερα, θ ςφςταςθ του εβδομαδιαίου προγράμματοσ ςυςςιτίου (όπωσ 

κα προκφψει από τθ ςφμβαςθ) κα καταρτίηεται από τθν Επιτροπι Φοιτθτικοφ Εςτιατορίου, και κα 

ανακοινϊνεται ςτουσ φοιτθτζσ. 

Σροςφορά αόριςτθ, ανεπίδεκτθ εκτίμθςθσ ι με αίρεςθ ι μθ ςφμφωνθ με ουςιϊδεισ όρουσ τθσ 

διακιρυξθσ αυτισ, ι ελλιπισ, ι όταν αυτι ζχει ξζςματα, διαγραφζσ ι προςκικεσ, κα απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ. 

5. Για το ςερβίριςμα κα χρθςιμοποιθκοφν δίςκοι με πιάτα, τουσ οποίουσ κα παίρνουν οι ίδιοι οι 

φοιτθτζσ, αφοφ οι δικαιοφχοι ςίτιςθσ περάςουν πρϊτα από ζλεγχο, επιδεικνφοντασ τθν Ακαδθμαϊκι 

Φαυτότθτα, οι οποίεσ κα ελζγχονται και κα καταχωροφνται ςτον Θλεκτρονικό Χπολογιςτι. Για τον 

παραπάνω ςκοπό, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει Θ/Χ ςε όλα τα εςτιατόρια. Επίςθσ ο Ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να διακζτει POS ςε όλα τα εςτιατόρια. 

λοι οι ςιτιηόμενοι φοιτθτζσ/τριεσ, δικαιοφχοι δωρεάν ςίτιςθσ, μποροφν, εφόςον το επικυμοφν, να 

προςζρχονται άπαξ ςτο ςθμείο διανομισ του φαγθτοφ για «ςυμπλιρωμα», εφόςον υπάρχει, του 

κφριου πιάτου και τθσ γαρνιτοφρασ του γεφματοσ ι του δείπνου μόνο κατά το τελευταίο θμίωρο του 

γεφματοσ ι του δείπνου, χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ. 

Θ διανομι των γευμάτων από τον ανάδοχο επιτρζπεται, λόγω τθσ πανδθμίασ Covid-19, ςτισ ειδικζσ 

ςυςκευαςίεσ,  τθρουμζνθσ τθσ αντίςτοιχθσ νομοκεςίασ. 

6. Υε περίπτωςθ που κα αυξθκεί θ αξία του θμεριςιου ςιτθρεςίου ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προβεί 

ςε βελτίωςθ των παροχϊν του (μενοφ κ.λ.π.), λαμβανομζνου υπόψθ φυςικά και του ποςοςτοφ 

αφξθςθσ του πλθκωριςμοφ. 

7. Υε περίπτωςθ οριςτικισ διακοπισ τθσ λειτουργίασ κάποιου από τα παραπάνω εςτιατόρια για 

οποιοδιποτε λόγο, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεχίςει τθ λειτουργία των υπόλοιπων εςτιατορίων. 

Αρμόδιο όργανο για τθ διακοπι τθσ λειτουργίασ κάποιου εςτιατορίου είναι θ Υφγκλθτοσ του 

Σανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ.  

8. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ειδικό μενοφ νθςτειϊν και ειδικό μενοφ αςκενϊν ι άλλων 

ειδικϊν διατροφικϊν αναγκϊν, για όςουσ φοιτθτζσ απαιτθκεί. 

9. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τθν θμεριςια ςίτιςθ και ςτουσ μθ δικαιοφμενουσ δωρεάν ςίτιςθ 

φοιτθτζσ προπτυχιακοφσ και μεταπτυχιακοφσ, κακϊσ και ςτο προςωπικό του ΣΔΞ ςτθν ίδια τιμι που 

επιβαρφνεται το ΣΔΞ για τουσ δικαιοφμενουσ ςίτιςθσ φοιτθτζσ, αλλά θ τιμι αυτι κα ιςχφει ανά γεφμα 

(πρωινό – γεφμα – βραδινό), (ςιμερα 1,80 + Φ.Σ.Α). Φα άτομα αυτά επειδι δεν είναι κάτοχοι 

Ακαδθμαϊκισ Φαυτότθτασ, κα πλθρϊνουν το εκάςτοτε ιςχφον αντίτιμο του θμεριςιου ςιτθρεςίου ανά 

γεφμα (ςυν Φ.Σ.Α) που κακορίηεται κάκε φορά με απόφαςθ των αρμοδίων οργάνων. Φα άτομα αυτά, 

προκειμζνου να μπορεί να ελζγχεται θ ιδιότθτά τουσ, είναι υποχρεωμζνα να εφοδιάηονται με ειδικι 

υπθρεςιακι κάρτα από το ίδρυμα. Απαγορεφεται αυςτθρά θ ςίτιςθ φοιτθτϊν άλλων Ιδρυμάτων, 

κακϊσ και ατόμων που δεν ανικουν ςτο ΣΔΞ. 

10. Φοιτθτζσ του ΣΔΞ που κα βρίςκονται ςε άλλθ πόλθ εκτόσ αυτισ που βρίςκεται το τμιμα που 

φοιτοφν, για ςυνεργαςία με άλλουσ φοιτθτζσ, για πραγματοποίθςθ εκπαιδευτικισ επίςκεψθσ κλπ, κα 

ζχουν το δικαίωμα δωρεάν ςίτιςθσ με τθν επίδειξθ τθσ ακαδθμαϊκισ τουσ ταυτότθτασ. Φο ίδιο ιςχφει 

και μεταξφ εςτιατορίων που βρίςκονται ςτθν ίδια πόλθ, δθλ. Μοηάνθ & Φλϊρινα.  

Για τισ παραπάνω περιπτϊςεισ κα απαιτείται προθγοφμενθ ενθμζρωςθ τθσ Φοιτθτικισ μζριμνασ από 

τουσ φοιτθτζσ που πρόκειται να ςιτιςτοφν ςε διαφορετικό εςτιατόριο, για τθν ενθμζρωςθ του 

εςτιατορίου όπου κα πραγματοποιθκεί θ επίςκεψθ. 

ΑΔΑ: Ψ0ΓΙ469Β7Κ-9ΑΔ





 

 

Διακιρυξθ διαγων. ςίτιςθσ φοιτθτϊν Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ για ζτθ 2022-25   ελίδα 58 

11. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να χρθςιμοποιεί τα εςτιατόρια και τισ εγκαταςτάςεισ τουσ, αποκλειςτικά για 

τθ ςίτιςθ των φοιτθτϊν και άλλων προςϊπων που ζχουν τθν ζγκριςθ τθσ Υυγκλιτου του ΣΔΞ. 

Χορευτικζσ ι ψυχαγωγικζσ ςυγκεντρϊςεισ φοιτθτικϊν ςυλλόγων, επιτρζπονται μετά από ζγκριςθ τθσ 

Υυγκλιτου του ΣΔΞ ι εξουςιοδοτθμζνων οργάνων, κατόπιν υποβολισ ςχετικοφ αιτιματοσ. 

12. Αν διαπιςτωκεί ότι ο ανάδοχοσ ςιτίηει άλλο άτομο που δεν είναι φοιτθτισ του Σανεπιςτθμίου Δυτικισ 

Ξακεδονίασ ι δεν ανικει ςτισ κατθγορίεσ του παραπάνω 9ου όρου, υποχρεοφται ςτθν καταβολι 

ποινικισ ριτρασ μζχρι τριακοςίων (300,00 €) ευρϊ για κάκε άτομο, επιβαλλομζνθσ με απόφαςθ τθσ 

Υυγκλιτου του Σανεπιςτθμίου Δυτικισ Ξακεδονίασ.  

13. Ρ ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να προμθκεφεται με δικά του ζξοδα και δικι του ευκφνθ τα τρόφιμα 

και υλικά για τθν παραςκευι των φαγθτϊν ευκυνόμενοσ για τθν ποιότθτά τουσ. Φο βάροσ των μερίδων 

των παραςκευαηομζνων φαγθτϊν και των εδεςμάτων κακϊσ και θ ποιότθτά τουσ κα είναι ςφμφωνα 

με όςα ορίηονται από τισ Αγορανομικζσ διατάξεισ που ιςχφουν κάκε φορά.  

14. Φο ςυςςίτιο παρζχεται για επτά (7) θμζρεσ τθσ εβδομάδοσ ςυνζχεια και κα αρχίςει μετά τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και πάντωσ όχι πριν από τθν θμερομθνία ενάρξεωσ τθσ ςίτιςθσ που ορίηεται 

με αποφάςεισ του Χπουργοφ Εκνικισ Σαιδείασ και τθσ Υυγκλιτου του ΣΔΞ, ιτοι από 1θ Υεπτεμβρίου 

κάκε θμερολογιακοφ ζτουσ, ζωσ τθν περάτωςθ των εξετάςεων του εαρινοφ εξαμινου, και διακόπτεται 

μόνο κατά τισ θμζρεσ των διακοπϊν Χριςτουγζννων και Σάςχα (άρκρο 3 τθσ αρικμ. Φ5/68535/Β3/18-

06-2012 (ΦΕΜ Βϋ 1965/18-06-2012) Μοινισ Χπουργικισ Απόφαςθσ του Χπουργείου Ρικονομικϊν και 

Σαιδείασ, Διά Βίου Ξάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, όπωσ ιςχφει ςιμερα). 

15. Ρι ϊρεσ λειτουργίασ των εςτιατορίων κα είναι: από 08:00 ζωσ 09:30, από 12:00 ζωσ 15:30 και από 

18:00 ζωσ 21:00. Φα Υάββατα και τισ Μυριακζσ για το πρωινό οι ϊρεσ λειτουργίασ κα είναι από τισ 

09:00 ζωσ τισ 10:00 π.μ.. Ρι ϊρεσ αυτζσ μποροφν να τροποποιοφνται με απόφαςθ τθσ Υυγκλιτου του 

ΣΔΞ εάν διαπιςτωκεί ότι δεν εξυπθρετοφνται οι ςιτιηόμενοι φοιτθτζσ. Φο γεφμα και το δείπνο κα 

αποτελοφνται από διαφορετικό φαγθτό. Φυχόν αλλαγζσ ςτο μενοφ του αναδόχου, λόγω ζλλειψθσ ενόσ 

προϊόντοσ ςτθν αγορά, μποροφν να γίνουν μετά από ζγκριςθ τθσ Χπθρεςίασ, με τθν προχπόκεςθ ότι το 

νζο μενοφ κα είναι ιςάξιο. 

16. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναρτιςει ςτα εςτιατόρια πινακίδεσ με επιγραφι ςτθν οποία κα 

αναγράφεται με κεφαλαία γράμματα “Φοιτθτικό Εςτιατόριο Σανεπιςτθμίου Δυτικισ Ξακεδονίασ”. 

Επίςθσ επί των κυρϊν και μζςα ςτο εςτιατόριο κα αναγράφεται ευκρινϊσ ςε μεταλλικζσ πινακίδεσ ότι 

“Υιτίηονται μόνο φοιτθτζσ του Σανεπιςτθμίου Δυτικισ Ξακεδονίασ μετά από επίδειξθ ςχετικισ 

ταυτότθτασ”.  

Φο κάπνιςμα απαγορεφεται αυςτθρά ςε όλουσ τουσ χϊρουσ των Φοιτθτικϊν Εςτιατορίων. Ρ ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να αναρτιςει ςχετικζσ πινακίδεσ ςτουσ χϊρουσ των Φοιτθτικϊν Εςτιατορίων. 

17. Θ εποπτεία τθσ λειτουργίασ των εςτιατορίων και ειδικότερα ο ζλεγχοσ τθσ γνθςιότθτασ και ποιότθτασ 

των χρθςιμοποιουμζνων υλικϊν, τθσ ποςότθτασ και του βάρουσ των χορθγουμζνων μερίδων φαγθτοφ, 

κακϊσ και ο (αιφνιδιαςτικόσ) ζλεγχοσ τθσ κακαριότθτασ του χϊρου του εςτιατορίου, διενεργείται από 

Επιτροπζσ που ορίηονται από τθ Υφγκλθτο του ΣΔΞ και τουσ εντεταλμζνουσ για το ςκοπό αυτό 

υπαλλιλουσ ςε θμερομθνίεσ που κα κακορίηει θ διοίκθςθ του ΣΔΞ ι οι Επιτροπζσ και είναι 

ανεξάρτθτοσ του ελζγχου που ενεργείται από τισ κακ’ φλθν Αρμόδιεσ Μρατικζσ Χπθρεςίεσ 

(Αγορανομία, Χγειονομικι Χπθρεςία Χπουργείου ι Σεριφζρειασ κ.λπ.). Ρι Επιτροπζσ ελζγχου 

αποτελοφνται από υπαλλιλουσ του ΣΔΞ, μζλθ του Δ.Ε.Σ. και από φοιτθτζσ, κατά προτίμθςθ μζλθ των 

Διοικθτικϊν Υυμβουλίων των φοιτθτικϊν ςυλλόγων του ΣΔΞ. Θ ςυγκρότθςθ των επιτροπϊν αυτϊν 

γίνεται με απόφαςθ τθσ Υυγκλιτου του ΣΔΞ. Θ τυχόν μθ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν ςτισ εν λόγω 

Επιτροπζσ, δεν παρακωλφει το ζργο τουσ. 
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Tα ανωτζρω όργανα παρακολουκοφν τθν τιρθςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ από τον ανάδοχο, τα 

δε πορίςματά τουσ κα τα υποβάλλουν ςτθ Υφγκλθτο του ΣΔΞ για τθν ενθμζρωςθ και για λιψθ 

ςχετικϊν αποφάςεων. 

18. Θ δειγματολθψία για τθν άςκθςθ χθμικοφ ι άλλου ελζγχου των χρθςιμοποιουμζνων υλικϊν και των 

παραςκευαςμάτων, θ διαδικαςία τθσ χθμικισ ανάλυςθσ κ.λπ. ρυκμίηονται από τθν ιςχφουςα 

νομοκεςία. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να δζχεται τον ανωτζρω ζλεγχο και να διευκολφνει τα όργανα 

που τον αςκοφν. 

19. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί απόλυτθ κακαριότθτα ςε ΡΝΡΧΥ τουσ χϊρουσ που υπάγονται ςτα 

εςτιατόρια με δικά του ζξοδα. 

20. Θ παραςκευι των γευμάτων κα γίνεται ςτουσ χϊρουσ των εςτιατορίων. Δεν επιτρζπεται ςτον ανάδοχο 

να παραςκευάηει ςτισ εγκαταςτάςεισ των εςτιατορίων φαγθτά τα οποία διακζτει για άλλεσ 

δραςτθριότθτζσ του, πλθν τθσ ςίτιςθσ των φοιτθτϊν του ΣΔΞ ι του προςωπικοφ του. Επίςθσ τα 

φαγθτά κα πρζπει να είναι πάντοτε ηεςτά και το ςερβίριςμά τουσ να είναι άψογο. Φα μαγειρεμζνα 

φαγθτά που δεν καταναλϊκθκαν, δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν τθν επόμενθ φορά (βράδυ ι το 

επόμενο μεςθμζρι). 

21. Φο βάροσ των μερίδων των παραςκευαηομζνων φαγθτϊν και θ αναλογία των χρθςιμοποιουμζνων 

υλικϊν και γενικά των εδεςμάτων, κακϊσ και θ ποιότθτα κα είναι τουλάχιςτον ςφμφωνα με όςα 

ορίηονται ςχετικά από τισ ιςχφουςεσ Αγορανομικζσ Διατάξεισ. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλλει 

κάκε προςπάκεια για τθν καλφτερθ ποιοτικι ςφνκεςθ των μερίδων κακϊσ και του βάρουσ τουσ. Ρ 

ανάδοχοσ των εςτιατορίων μπορεί να προςφζρει αναψυκτικά και εμφιαλωμζνα νερά ςτα εςτιατόρια 

που είναι εκτόσ των κτιριακϊν εγκαταςτάςεων του ΣΔΞ (δθλ. όπου δεν λειτουργεί κυλικείο), φςτερα 

από ζγκριςθ τθσ Υυγκλιτου του ΣΔΞ και ςε τιμζσ που κα κακοριςτοφν από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. Υε 

όλα τα εςτιατόρια ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εγκαταςτιςει με δικά του ζξοδα ψφκτεσ νεροφ. 

22. Θ παραςκευι, αποκικευςθ, μεταφορά, ι διανομι ι διάκεςθ των τροφίμων πρζπει να 

πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο, με τθν εφαρμογι των διαδικαςιϊν που αναπτφςςονται και 

υλοποιοφνται ςφμφωνα με τισ αρχζσ του Υυςτιματοσ Ανάλυςθσ κινδφνων και κρίςιμων ςθμείων 

ελζγχου (HACCP), με βάςθ τον κανονιςμό 852/2004 του Ε.Μ και του Υυμβουλίου τθσ Ε.Ε για τθν υγιεινι 

των τροφίμων. Ειδικότερα ο υπεφκυνοσ ανάδοχοσ οφείλει να εφαρμόηει και να ανακεωρεί μία μόνιμθ 

διαδικαςία θ οποία αναπτφςςεται και υλοποιείται ςφμφωνα με τισ αρχζσ του ςυςτιματοσ ανάλυςθσ 

κινδφνων και κριςίμων ςθμείων ελζγχου (HACCP). 

Απαγορεφεται θ προμικεια, θ χριςθ και θ διάκεςθ από τον ανάδοχο των πλαςτικϊν προϊόντων μίασ 

χριςθσ που απαρικμοφνται ςτο Ξζροσ Β' του Σαραρτιματοσ I του Ο. 4736/2020, κακϊσ και των 

προϊόντων που καταςκευάηονται από οξοδιαςπϊμενθ πλαςτικι φλθ, άρκ. 5 Ο. 4736/2020. 

Επιπλζον, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει πολιτικι ανακφκλωςθσ των διαφόρων 

ανακυκλϊςιμων υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτουσ χϊρουσ των Φοιτθτικϊν Εςτιατορίων (χάρτινεσ, 

πλαςτικζσ, γυάλινεσ, μεταλλικζσ ςυςκευαςίεσ, κ.ά.). 

23. Διλωςθ του ενδιαφερομζνου ότι μζςα ςε ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, που δεν κα είναι 

μεγαλφτερο των ζξι (6) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, κα προβεί ςε επίςθμθ πιςτοποίθςθ 

(ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν) εφαρμογισ των διαδικαςιϊν ςφμφωνα με τισ αρχζσ του ςυςτιματοσ 

ανάλυςθσ κινδφνων και κριςίμων ςθμείων ελζγχου (HACCP) για όλα τα εςτιατόρια (Μοίλα Μοηάνθσ, 

Μοηάνθ, Φλϊρινα, Μαςτοριά, Γρεβενά και Στολεμαϊδα) και για όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Υε 

περίπτωςθ που ο ενδιαφερόμενοσ δεν εκπλθρϊςει τθ ςυμβατικι του δζςμευςθ- υποχρζωςθ, τότε για 

κάκε μζρα κακυςτζρθςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα διακοςίων ευρϊ (200,00). 
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24. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει πάντοτε επαρκζσ και ειδικευμζνο προςωπικό για τθν πλιρθ 

εξυπθρζτθςθ των ςιτιηομζνων φοιτθτϊν. Επίςθσ, υποχρεοφται να αςφαλίςει το προςωπικό του 

(ιδιϊτεσ ι φοιτθτζσ), ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. Φο Σανεπιςτιμιο Δυτικισ Ξακεδονίασ 

ουδεμία ευκφνθ φζρει για τισ ςυνζπειεσ τθσ μθ αςφάλιςθσ αυτϊν. 

Φο προςωπικό προςλαμβάνεται από τον ανάδοχο, αφοφ προθγουμζνωσ διαπιςτωκεί ότι είναι υγιζσ, 

γεγονόσ το οποίο κα προκφπτει από επίςθμα ζγγραφα (Βιβλιάρια υγείασ κ.λ.π.) που κα κατακζςουν 

ςτον ανάδοχο και κα είναι ανά πάςα ςτιγμι ςτθ διάκεςθ των Χπθρεςιϊν Χγιεινισ τθσ Σεριφζρειασ και 

των μελϊν των Επιτροπϊν Ελζγχου του ΣΔΞ. 

Θ Υφγκλθτοσ του ΣΔΞ, κατόπιν ειςιγθςθσ των αρμοδίων επιτροπϊν ι αρμοδίων υπθρεςιακϊν 

παραγόντων, μπορεί να ηθτιςει από τον ανάδοχο να προςλάβει και άλλουσ υπαλλιλουσ, αν κρίνει ότι 

οι υπθρετοφντεσ δεν επαρκοφν για τθν εξυπθρζτθςθ των φοιτθτϊν. 

Επίςθσ θ Υφγκλθτοσ του Σανεπιςτθμίου Δυτικισ Ξακεδονίασ, μετά από ειςιγθςθ των παραπάνω 

Αρμοδίων Ρργάνων και με ειδικά αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, μπορεί να ηθτιςει από τον ανάδοχο να 

απολφςει υπάλλθλο του εςτιατορίου για λόγουσ υγείασ (ψυχικό ι μεταδοτικό νόςθμα), ανάρμοςτθσ 

ςυμπεριφοράσ ι ζλλειψθσ κακαριότθτασ. Ρ απολυόμενοσ δεν δφναται να απαιτιςει τθν τυχόν 

δικαιοφμενθ αποηθμίωςθ από το Σανεπιςτιμιο Δυτικισ Ξακεδονίασ. 

Ρ ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά και μόνοσ υπεφκυνοσ, ωσ ποινικά και αςτικά υπεφκυνοσ, για κάκε 

ηθμία ι βλάβθ που κα προξενθκεί από εργατικό ι μθ ατφχθμα ςτο προςωπικό που απαςχολεί για τθν 

υλοποίθςθ τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ και πρζπει να εκπλθρϊνει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτο 

Δθμόςιο ι ςτουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ και ςε κάκε τρίτο. Υε περίπτωςθ οποιαςδιποτε παράβαςθσ ι 

ηθμίασ που προκλθκεί ςε τρίτουσ υποχρεοφται μόνοσ αυτόσ προσ αποκατάςταςι τθσ. 

25. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αρχίςει ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία τθν ςίτιςθ των φοιτθτϊν 

εντόσ προκεςμίασ που κα οριςκεί με τθν ανακοίνωςθ τθσ κατακφρωςθσ. Υε περίπτωςθ που δεν 

ςυμμορφωκεί με τον παραπάνω όρο, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, χωρίσ άλλθ διατφπωςθ, ςτθν 

καταβολι ποινικισ ριτρασ μζχρι εφτά χιλιάδων (7.000,00€) ευρϊ, κακοριηόμενθσ από τθ Υφγκλθτο 

του ΣΔΞ για κάκε θμζρα, από τθν 1θ μζχρι τθν 20θ θμζρα κακυςτζρθςθσ. Ξετά το 20θμερο 

κθρφςςεται ζκπτωτοσ με τθ διαδικαςία και τισ ςυνζπειεσ του άρκρου 203 του Ο.4412/2016. 

26. Απαγορεφεται ςτον ανάδοχο να διακόψει για οποιαδιποτε αιτία τθν λειτουργία των εςτιατορίων. Υε 

περίπτωςθ διακοπισ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, θ δε εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ του ΣΔΞ 

και θ Υφγκλθτοσ αυτοφ αποφαςίηει τθν επανάλθψθ του διαγωνιςμοφ ι ενεργεί ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν παρ. 6.5.3 τθσ διακιρυξθσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι επιβάλλονται ακροιςτικά ι 

διαηευκτικά όλεσ οι κυρϊςεισ που προβλζπει ο Ο.4412/2016. 

27. Υε περίπτωςθ παράβαςθσ οιουδιποτε όρου τθσ Υφμβαςθσ για τον οποίο δεν προβλζπεται από τισ 

προθγοφμενεσ παραγράφουσ θ επιβολι ποινικισ ριτρασ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, χωρίσ άλλθ 

διατφπωςθ, ςτθν καταβολι ποινικισ ριτρασ μζχρι δφο χιλιάδεσ (2.000,00 €) ευρϊ, για κάκε όρο, που 

επιβάλλεται με απόφαςθ τθσ Υυγκλιτου του ΣΔΞ. 

Υε περίπτωςθ υποτροπισ, θ παραπάνω ποινικι ριτρα ορίηεται μζχρι τρεισ χιλιάδεσ (3.000,00 €) ευρϊ 

για κάκε παράβαςθ και επιβάλλεται χωρίσ άλλθ διατφπωςθ, με απόφαςθ τθσ Υυγκλιτου του ΣΔΞ. 

Θ Υφγκλθτοσ του ΣΔΞ, εκτόσ από τισ παραπάνω κυρϊςεισ, μπορεί και να κθρφξει τον ανάδοχο 

ζκπτωτο, εάν παραβεί ουςιϊδεισ όρουσ τθσ Υφμβαςθσ. Ξεταξφ των ουςιωδϊν όρων περιλαμβάνονται 

και οι αναφερόμενοι ςτθ καλι λειτουργία του εςτιατορίου, ςτθν παροχι μερίδων ςε ποιότθτα και 

ποςότθτα που προβλζπει θ ςφμβαςθ και ςφμφωνα με τισ Αγορανομικζσ - Χγειονομικζσ Διατάξεισ και 

τα αποτελζςματα των ελζγχων των αρμοδίων Χπθρεςιϊν (Αγορανομία - Χγειονομικό κ.λ.π.). 

ΑΔΑ: Ψ0ΓΙ469Β7Κ-9ΑΔ





 

 

Διακιρυξθ διαγων. ςίτιςθσ φοιτθτϊν Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ για ζτθ 2022-25   ελίδα 61 

Φο ποςό που οφείλει να καταβάλει ο ανάδοχοσ για ποινικι ριτρα, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, 

κατατίκεται ςτθν Φράπεηα τθσ Ελλάδοσ και θ ςχετικι απόδειξθ προςκομίηεται ςτο ΣΔΞ εντόσ 10 

εργάςιμων θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ τθσ Υυγκλιτου του ΣΔΞ, 

διαφορετικά παρακρατείται από το ζνταλμα πλθρωμισ του. Υε περίπτωςθ που θ παρακράτθςθ δεν 

καταςτεί εφικτι παρακρατείται το ποςό αυτό ι το ποςό που δεν κακίςταται δυνατό να παρακρατθκεί 

από τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, θ οποία όμωσ πρζπει να ςυμπλθρωκεί με νζα εγγυθτικι επιςτολι 

τραπζηθσ από τον ανάδοχο μζςα ςε δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ. 

28. Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει τουσ χρθςιμοποιοφμενουσ από αυτόν χϊρουσ (ακίνθτα 

ιδιοκτθςίασ ΣΔΞ) και ολόκλθρο τον εξοπλιςμό (ιδιοκτθςίασ ΣΔΞ), με όλα τα ςυςτατικά ςε 

αςφαλιςτικι εταιρεία.  

Επιπλζον, υποχρεοφται ςε αςφαλιςτικι κάλυψθ αςτικισ ευκφνθσ φψουσ τουλάχιςτον 1.500.000,00 € 

για όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και για όλουσ τουσ χϊρουσ ςίτιςθσ (Μοίλα Μοηάνθσ, ΗΕΣ Μοηάνθσ, 

Φλϊρινα (Γεωπονικι), Φλϊρινα (Υχ. Μοινωνικϊν & Ανκρωπιςτικϊν Επιςτθμϊν), Μαςτοριά, Γρεβενά & 

Στολεμαΐδα), από τθν οποία να προκφπτει ότι καλφπτονται αςφαλιςτικά για υλικζσ ηθμιζσ και 

ςωματικζσ βλάβεσ για ποςό τουλάχιςτον 500.000,00 € ανά γεγονόσ.  

Ψα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια πριν από τθν υπογραφι τουσ, εγκρίνονται από τθ Χφγκλθτο του ΥΔΠ 

και κατατίκενται ςτθν Ωπθρεςία πριν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. Φα αςφαλιςτιρια 

ςυμβόλαια κα ιςχφουν για όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και κα ανταποκρίνονται ςτθν πραγματικι 

αξία των αςφαλιηομζνων ειδϊν. Ρι δαπάνεσ αςφάλιςθσ βαρφνουν τον ανάδοχο, αλλά θ αςφαλιςτικι 

κάλυψθ κα είναι ςτο όνομα του ΣΔΞ. 

29. H ευκφνθ του αναδόχου δεν περιορίηεται μόνο ςτο ποςό τθσ εγγφθςθσ, αλλά επεκτείνεται μζχρι τθν 

πλιρθ και ολοςχερι ικανοποίθςθ του εργοδότθ, ςε περίπτωςθ που θ εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν δεν 

είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

30. Tο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςτο οποίο τοφτο 

ςτθρίηεται, όπωσ προςφορά – ςχετικι διακιρυξθ, εκτόσ από προφανι ςφάλματα ι παραδρομζσ. 

31. Για κάκε διαφορά που κα προκφψει μεταξφ των ςυμβαλλομζνων, ςχετικά με τθν παροφςα, αρμόδια 

είναι τα δικαςτιρια τθσ Μοηάνθσ. 

32. Για όςα δεν προβλζπονται με τθν παροφςα ςφμβαςθ, εφαρμόηονται ανάλογα οι ςχετικζσ διατάξεισ του 

A.K. και τθσ λοιπισ νομοκεςίασ που ιςχφει. 

33. Ρ ανάδοχοσ δθλϊνει ότι δζχεται όλα τα παραπάνω και αναλαμβάνει τθν εκτζλεςθ του ζργου που 

αναφζρεται και ςφμφωνα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

34. Υε περίπτωςθ τροποποίθςθσ του κεςμικοφ πλαιςίου που αφορά τθ ςίτιςθ φοιτθτϊν, ο ανάδοχοσ είναι 

υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφωκεί με τισ νζεσ διατάξεισ. 

35. Ρ ανάδοχοσ, επίςθσ, υποχρεοφται να πλθρϊνει όλα τα ζξοδα λειτουργίασ των εςτιατορίων (ΔΕΘ των 

χϊρων παραςκευισ και διατιρθςθσ κερμϊν των φαγθτϊν και αποκικευςθσ – ςυντιρθςθσ υλικϊν, 

ΡΦΕ, νερό, κακαριότθτα, ςυντιρθςθ ανελκυςτιρα, κ.λ.π.) εκτόσ των δαπανϊν κζρμανςθσ ςτισ 

ιδιόκτθτεσ εγκαταςτάςεισ του ΣΔΞ (Μοίλα Μοηάνθσ - Φλϊρινα). Υθμειϊνεται ότι για τα ιδιόκτθτα 

εςτιατόρια (Μοίλα Μοηάνθσ - Φλϊρινα) υπάρχουν μετρθτζσ κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και 

νεροφ. Ρ ανάδοχοσ δεςμεφεται από τισ ενδείξεισ των μετρθτϊν αυτϊν και δεν μπορεί να εγκαταςτιςει 

δικοφσ του μετρθτζσ. Θ καταβολι των παραπάνω εξόδων κα γίνεται με βάςθ τισ ενδείξεισ των 

αντίςτοιχων μετρθτϊν. Ρι παραπάνω μετριςεισ κα πραγματοποιοφνται από τθν Φεχνικι Χπθρεςία του 

Ιδρφματοσ, ςε ςυνεργαςία με το τμιμα Σροχπολογιςμοφ & Δαπανϊν, ςε τριμθνιαία βάςθ, ςε ειδικό 
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ζντυπο που κα φζρει τθν υπογραφι του αναδόχου. Ρ ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να επιςκευάηει 

όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ, μθχανιματα, ζπιπλα και οτιδιποτε άλλο χρθςιμοποιεί, με δικζσ του δαπάνεσ.  

 

 

Υλθροφορίεσ ςχετικζσ με τθ ςφνταξθ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν: 

- Υιδζρθσ Υπφροσ,  Διεφκυνςθ Ακαδθμαϊκϊν Θεμάτων και Φοιτθτικισ Ξζριμνασ,  

τθλ. 24610 68029, email: ssideris@uowm.gr 

- Γαλάνθσ Γεϊργιοσ, Φμιμα Φοιτθτικισ Ξζριμνασ 

Φθλ. 24610 68275, email: ggalanis@uowm.gr, merimna@uowm.gr 

mailto:ssideris@uowm.gr
mailto:ggalanis@uowm.gr
mailto:merimna@uowm.gr
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ ΛΛI – ΕΕΕΧ –ΨΕΩΔ 

Από τισ 2-5-2019, οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν το ΕΕΕ με τθ χριςθ  τθσ νζασ θλεκτρονικισ 

υπθρεςίασ Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προςφζρει τθ δυνατότθτα 

θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου φμβαςθσ (ΕΕΕ). Θ ςχετικι 

ανακοίνωςθ είναι διακζςιμθ ςτθ Διαδικτυακι Πφλθ του ΕΘΔΘ «www.promitheus.gov.gr».  

Tο αρχείο XML ζχει αναρτηθεί ςτον δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ για την διευκόλυνςη των 

οικονομικών φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τησ υπηρεςίασ eΕΕΕΣ τη ςχετική απάντηςη τουσ. 

 

Promitheus%20ESPDint�
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ IV – Ωπόδειγμα Σικονομικισ Υροςφοράσ 

 

Σ υπογράφων …………………………………..…………………………… εκ μζρουσ τθσ εταιρίασ 

……………………………………………………………………….…….…. δθλϊνω ότι ζλαβα γνϊςθ και αποδζχομαι πλιρωσ 

και ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ αρικμ. 5/2021 Διακιρυξθσ του Υανεπιςτθμίου Δυτ. Πακεδονίασ για 

τθν «Ανάδειξθ αναδόχου που κα αναλάβει τθ ςίτιςθ των φοιτθτϊν του Υανεπιςτθμίου Δυτικισ 

Πακεδονίασ ςε Ξοηάνθ, άλϊρινα, Ξαςτοριά, Γρεβενά και Υτολεμαΐδα για χρονικό διάςτθμα τριϊν ετϊν 

(2022-2024), με δικαίωμα προαίρεςθσ με μονομερι παράταςθ εκ μζρουσ του Υανεπιςτθμίου για ζνα 

επιπλζον ζτοσ» και αποδζχομαι τθν κακοριςμζνθ τιμι, ιτοι:  

Υίτιςθ φοιτθτϊν ςτισ πόλεισ 
θμεριςια τιμι ςιτθρεςίου ανά 

δικαιοφχο άνευ ΦΣΑ 
ΦΣΑ 13% Φιμι με ΦΣΑ 

Μοηάνθ, Φλϊρινα, Μαςτοριά, 

Γρεβενά, Στολεμαΐδα 
1,80 € 0,23 € 2,03 € 

κακϊσ και τθν όποια αναπροςαρμογι αυτισ με όμοια Ωπουργικι Απόφαςθ.  

Επίςθσ, αποδζχομαι οι μθ δικαιοφμενοι δωρεάν ςίτιςθσ να καταβάλλουν το ποςό των 1,80 ευρϊ πλζον 

του ά.Υ.Α., για κάκε γεφμα (πρωινό, μεςθμεριανό ι βραδινό). 

 

Θμερομθνία 

…………….. 

Τνομα – Επωνυμία – ήθφιακι Ωπογραφι 

 

……………….………………………………… 
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ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ V – Ωποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

 

ΩΥΣΔΕΛΓΠΑ  ΕΓΓΩΘΨΛΞΘΧ  ΕΥΛΧΨΣΟΘΧ  ΧΩΠΠΕΨΣέΘΧ 

Ρνομαςία Φράπεηασ ………………………….. 

Ματάςτθμα             …………………………. 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax )         Θμερομθνία ζκδοςθσ   ……………… 

                         ΕΧΤΩ. ………………………………… 

ΣΤΡΥ: 

ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΔΧΦ. ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ 

ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡΧ 

ΦΞΘΞΑ ΣΤΡΞΘΘΕΙΩΟ  

ΜΡΙΝΑ ΜΡΗΑΟΘΥ 

 

ΕΓΓΩΘΨΛΞΘ    ΕΥΛΧΨΣΟΘ ΧΩΠΠΕΨΣέΘΧ  ΑΦ. …………    ΕΩΦί   ……….. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα 

παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ευρϊ  ………………………… υπζρ του: 

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο, πατρϊνυμο) ........................................................, ΑΦΞ: 

……………………................ (διεφκυνςθ) .......................………………………………….., ι 

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ......................................., ΑΦΞ: ......................................... 

(διεφκυνςθ) .......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ……………….........................., ΑΦΞ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................………………………………….. 

β) (πλιρθ επωνυμία) ............................................, ΑΦΞ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................………………………………….. 

γ) (πλιρθ επωνυμία) .............................................., ΑΦΞ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................…………………………………..
 
 

(ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα 

και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για τθ 

ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) ..................... Διακιρυξθ/Σρόςκλθςθ/ Σρόςκλθςθ 

Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ .................................................... του Σανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ, για τθν ανάδειξθ 

αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: “(τίτλοσ ςφμβαςθσ)”/ για το/α τμιμα/τα …………………………..
 
 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ του/τθσ (υπζρ 

ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Φο παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 

αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε 

....................θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ………………………………………………….. ι Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ 

επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Φράπεηα μασ 

απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

 

(ΥΘΞΕΙΩΥΘ ΓΙΑ ΦΘΟ ΦΤΑΣΕΗΑ: Ρ χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ τριάντα (30) θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ 

τθσ προςφοράσ, όπωσ ςχετικά αναφζρεται ςτθ Δ\ξθ, ιτοι 29/06/2022).  
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Υε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Χπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 

επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο ... τθσ 

Διακιρυξθσ/Σρόςκλθςθσ/Σρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα 

μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.  

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ 

παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Χπογραφι) 
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ΩΥΣΔΕΛΓΠΑ ΕΓΓΩΘΨΛΞΘΧ  ΕΥΛΧΨΣΟΘΧ ΞΑΟΘΧ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ 

ΡΟΡΞΑΥΙΑ ΦΤΑΣΕΗΑΥ ΜΑΙ ΜΑΦΑΥΦΘΞΑ ...........................  

Δ/ΟΥΘ: ...................., Φ.Μ. ............  

ΘΞΕΤΡΞΘΟΙΑ ΕΜΔΡΥΘΥ ................................................  

ΑΤΙΘΞΡΥ ΕΓΓΧΘΦΙΜΘΥ ΜΑΙ ΣΡΥΡ (ΥΕ ΕΧΤΩ) ........................  

ΑΤΙΘΞΡΥ ΔΙΑΜΘΤΧΠΘΥ:  

 

ΣΤΡΥ: 

ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΔΧΦ. ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ 

ΔΙΕΧΘΧΟΥΘ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡΧ 

ΦΞΘΞΑ ΣΤΡΞΘΘΕΙΩΟ  

ΜΡΙΝΑ ΜΡΗΑΟΘΥ 

 

ΕΓΓΩΘΨΛΞΘ    ΕΥΛΧΨΣΟΘ ΞΑΟΘΧ ΕΞΨΕΟΕΧΘΧ  ΑΦ. …………    ΕΩΦί   ……….. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα  και ανεπιφφλακτα 

παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 

ευρϊ................................................................................... υπζρ του:  

 

(i) *ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου+: (ονοματεπϊνυμο , πατρϊνυμο) .............................., ΑΦΞ: ................ 

(διεφκυνςθ) ................................................................, ι  

(ii) *ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου+: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΞ:  ...................... (διεφκυνςθ) 

................................................................ ι   

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων  α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, 

ΑΦΞ: ...................... (διεφκυνςθ) ...................  β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΞ: ..................... (διεφκυνςθ) 

.................. (ςυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ) ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ 

αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ, για 

τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ “ (τίτλοσ ςφμβαςθσ)”, ςφμφωνα με τθν αρικμό/θμερομθνία) 

........................ Διακιρυξθ του Σανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ. 

Φο παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 

αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε 5 θμζρεσ 

από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν ...............  ι μζχρισ ότου αυτι μασ 

επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Φράπεηα μασ 

απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

Υε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε  ιςχφον πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου.  

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ 

παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Χπογραφι) 

ΑΔΑ: Ψ0ΓΙ469Β7Κ-9ΑΔ





 

 

Διακιρυξθ διαγων. ςίτιςθσ φοιτθτϊν Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ για ζτθ 2022-25   ελίδα 68 

ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ VI – Χχζδιο Χφμβαςθσ 

(Σο παρόν ςχζδιο κα προςαρμοςτεί ανάλογα με τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ και με προςκικθ των επιμζρουσ 

όρων τθσ Διακιρυξθσ που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ) 

ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΔΘΠΣΞΦΑΨΛΑ 

 

ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ 

ΨΠΘΠΑ ΥΦΣΠΘΚΕΛίΡ & ΔΛΑέΕΛΦΛΧΘΧ ΥΕΦΛΣΩΧΛΑΧ 

Δ/νςθ: Μοίλα Μοηάνθσ, ΦΜ 50100 

Φθλ.: +30 2461068232 & 2461068103 

Email: ghaitidis@uowm.gr, kvlachaki@uowm.gr 

 

ΧέΕΔΛΣ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

Για τθ ςίτιςθ των φοιτθτϊν του Υανεπιςτθμίου Δυτ. Πακεδονίασ ςε Ξοηάνθ, άλϊρινα, Ξαςτοριά, 

Γρεβενά και Υτολεμαΐδα για χρονικό διάςτθμα τριϊν ετϊν (2022-2024), με δικαίωμα προαίρεςθσ με 

μονομερι παράταςθ εκ μζρουσ του Υανεπιςτθμίου για ζνα επιπλζον ζτοσ 

  

Χρόνοσ κατάρτιςθσ τθσ ςφμβαςθσ: ……………….. 

Φόποσ κατάρτιςθσ τθσ ςφμβαςθσ: Φα γραφεία του Σανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ ςτα Μοίλα Μοηάνθσ. 

ΧΩΠΒΑΟΟΣΠΕΡΣΛ: 

1. Φο Υανεπιςτιμιο Δυτικισ Πακεδονίασ που εδρεφει ςτθν Μοηάνθ και εκπροςωπείται νόμιμα από τον 

Αντιπρφτανθ Ρικονομικϊν, Σρογραμματιςμοφ & Ανάπτυξθσ κ. Λορδανίδθ Γεϊργιο (ςφμφωνα με το 

ΦΕΜ 4160/14-11-2019 τ. Β’ ςχετικά με τθ «Υυμπλθρωματικι εκχϊρθςθ αρμοδιοτιτων ςτον 

Αντιπρφτανθ Ρικονομικϊν, Σρογραμματιςμοφ και Ανάπτυξθσ από τον Σρφτανθ του Σανεπιςτθμίου 

Δυτικισ Ξακεδονίασ»), με Α.Φ.Ξ. 999562826 – Δ.Ρ.Χ. Μοηάνθσ, εφεξισ «Ανακζτουςα Αρχι». 

2. ………………., ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρίασ «……………………………………..», εφεξισ «Ανάδοχοσ» 

Ζχοντασ υπόψθ: 

 Φθν με αρ. 4/2018 διακιρυξθ Διεκνοφσ Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ που ζλαβε 

ΑΔΑ:………………….., ΑΔΑΞ: ………………………………….. και αρ. ςυςτιματοσ ΕΥΘΔΘΥ: ____, για τθν 

«…………….». 

 Φθν .../…-…-….. κζμα … με ΑΔΑ: ……………… Απόφαςθ τθσ Υυγκλιτου του Σανεπιςτθμίου Δυτ. 

Ξακεδονίασ ςχετικά με τθν κατακφρωςθ του παραπάνω Διαγωνιςμοφ. 

 Φθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Χποχρζωςθσ ……………… 

 Φθν .../…-…-….. κζμα … με ΑΔΑ: ……………… Απόφαςθ τθσ Υυγκλιτου του Σανεπιςτθμίου Δυτ. 

Ξακεδονίασ με τθν οποία εγκρίκθκε θ υπογραφι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, αφοφ απζβθ 

κετικόσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ νομιμότθτασ του Ελεγκτικοφ Υυνεδρίου, ςφμφωνα με τθν 

αρικμ. ……… απόφαςθ του Ε.Υ.  

Ρ πρϊτοσ ςυμβαλλόμενοσ ανακζτει τθ «ςίτιςθ των φοιτθτϊν του Υανεπιςτθμίου Δυτ. Πακεδονίασ ςε 

Ξοηάνθ, άλϊρινα, Ξαςτοριά, Γρεβενά και Υτολεμαΐδα για χρονικό διάςτθμα τριϊν ετϊν (2022-2024), με 

δικαίωμα προαίρεςθσ με μονομερι παράταςθ εκ μζρουσ του Υανεπιςτθμίου για ζνα επιπλζον ζτοσ», 

ςτον δεφτερο και αυτόσ, που ςτο εξισ κα αποκαλείται για ςυντομία ανάδοχοσ, τθν αναλαμβάνει με τουσ 

ακόλουκουσ όρουσ, που αποδζχεται ανεπιφφλακτα.  

ΑΦΚΦΣ 1Σ 

mailto:ghaitidis@teiwm.gr
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ΑΔΑ: Ψ0ΓΙ469Β7Κ-9ΑΔ





 

 

Διακιρυξθ διαγων. ςίτιςθσ φοιτθτϊν Πανεπιςτθμίου Δυτ. Μακεδονίασ για ζτθ 2022-25   ελίδα 69 

Θ ςίτιςθ κα γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ αρικμ. 5/2021, διακιρυξθσ και τθν προςφορά του 

αναδόχου με αρ. πρωτ. …………. και με κωδικό προςφοράσ Υυςτιματοσ ΕΥΘΔΘΥ: …… , θ οποία αποτελεί 

αυτοτελι όρο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Υτθν παροφςα επιςυνάπτονται τα παρακάτω εκτυπωμζνα αρχεία 

(παρακολουκιματα)  τα οποία προκφπτουν από τθν προςφορά του αναδόχου με κωδ. ΕΥΘΔΘΥ: ……., βάςει 

τθσ οποίασ θ Υφγκλθτοσ του Σανεπιςτθμίου κατακφρωςε το αποτζλεςμα:  

…………………………… 

…………………………. 

Υφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ αρικμ. Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (ΦΕΜ τ.Βϋ1965/18-06-2012) Μοινισ 

Χπουργικισ Απόφαςθσ του Χπουργείου Ρικονομικϊν και Σαιδείασ, Διά Βίου Ξάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, 

θ ςφςταςθ του εβδομαδιαίου προγράμματοσ ςυςςιτίου (όπωσ κα προκφψει από τθ ςφμβαςθ) κα 

καταρτίηεται από τθν Επιτροπι Φοιτθτικοφ Εςτιατορίου, και κα ανακοινϊνεται ςτουσ φοιτθτζσ. 

Ρ αρικμόσ των ςιτιηόμενων φοιτθτϊν κα προςδιορίηεται για κάκε μινα από το άκροιςμα των καρτϊν 

δικαιουμζνων ςίτιςθσ, που ιςχφει για κάκε θμζρα του μινα και που ςιμερα ανζρχεται κατά μζςο όρο ςτισ 

4.400 κάρτεσ.  

Ρ αρικμόσ των φοιτθτϊν του Σανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ που δικαιοφνται δωρεάν ςίτιςθ είναι 

ενδεικτικά:  

ΥΣΟΘ/έίΦΣΧ ΥΑΡΕΥΛΧΨΘΠΛΣΩ ΕΡΔΕΛΞΨΛΞΣΧ ΑΦΛΚΠΣΧ ΧΛΨΛΗΣΠΕΡίΡ 

ΜΡΗΑΟΘ 
Μοίλα Μοηάνθσ 1.350 

ΗΕΣ Μοηάνθσ 850 

ΦΝΩΤΙΟΑ 

Γεωπονικι  320 

Υχ. Μοινωνικϊν & Ανκρωπιςτικϊν 

Επιςτθμϊν - Υχ. Μαλϊν Φεχνϊν 
580 

ΜΑΥΦΡΤΙΑ 550 

ΓΤΕΒΕΟΑ 350 

ΣΦΡΝΕΞΑΛΔΑ 400 

Υφνολο: 4.400 

Ρ ανωτζρω αρικμόσ ςιτιηόμενων φοιτθτϊν μπορεί να αυξομειϊνεται ανάλογα με τουσ δικαιοφμενουσ 

κάκε φορά ςίτιςθ φοιτθτζσ του Σανεπιςτθμίου Δυτ. Ξακεδονίασ ςε Μοηάνθ, Φλϊρινα, Μαςτοριά, Γρεβενά 

και Στολεμαΐδα. Επίςθσ ο παραπάνω αρικμόσ μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τθν πίςτωςθ που 

διατίκεται ςτο Κδρυμα για το ςκοπό αυτό. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ για τρία ζτθ ανζρχεται ςτο ποςό των 7.140.000,00€ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Σ.Α 13% (ιτοι ςτο ποςό των 6.318.584,07€ χωρίσ Φ.Σ.Α. €.). Ρ 

προχπολογιςμόσ, ςυμπεριλαμβανόμενθσ τθσ παράταςθσ για 3+1 ζτθ ςυνολικά, ανζρχεται ςτο ποςό των 

9.520.000,00€ με Φ.Σ.Α. 13% (ιτοι ςτο ποςό των 8.424.778,76€ χωρίσ Φ.Σ.Α.) ςε βάροσ του Μ.Α.Ε. 2631. Σ 

προχπολογιςμόσ μπορεί να αυξθκεί εάν διατεκοφν επιπλζον πιςτϊςεισ από το Ωπουργείο Υαιδείασ ι 

εγκρικεί μεταφορά πιςτϊςεων από το αποκεματικό του Λδρφματοσ. Επίςθσ μπορεί να μειωκεί εάν 

μειωκοφν οι προγραμματιςμζνεσ επιχορθγιςεισ από το Ωπουργείο Υαιδείασ. 

Θ θμεριςια αποηθμίωςθ του αναδόχου κα ανζρχεται ςτο ποςό που προκφπτει από τον αρικμό των 

θμερθςίωσ δικαιουμζνων ςίτιςθ φοιτθτϊν επί τθν αξία του θμεριςιου ςιτθρεςίου.  

Ρ ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραλαμβάνει από το Φμιμα Φοιτθτικισ Ξζριμνασ κακθμερινά και μζχρι τθν 

λιξθ του Ακαδθμαϊκοφ ζτουσ ςυμπλθρωματικι κατάςταςθ με τον διαρκϊσ αυξανόμενο ι μειοφμενο 

αρικμό των δικαιουμζνων ςίτιςθσ φοιτθτϊν. 
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ΑΦΚΦΣ 2Σ 

(Μεταφζρονται οι όροι του Παραρτιματοσ ΙΙ-Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων τθσ Διακιρυξθσ) 

 

ΑΦΚΦΣ 3Σ - έΦΣΡΣΧ ΥΑΦΣέΘΧ ΩΥΘΦΕΧΛίΡ ΧΛΨΛΧΘΧ 

Φο ςυςςίτιο παρζχεται ςτο εςτιατόριο όλεσ τισ θμζρεσ τθσ εβδομάδοσ από 1θ Υεπτεμβρίου κάκε 

θμερολογιακοφ ζτουσ ζωσ τθν περάτωςθ των εξετάςεων του εαρινοφ εξαμινου και διακόπτεται μόνο κατά 

τισ θμζρεσ των διακοπϊν Χριςτουγζννων και Σάςχα (άρκρο 3 τθσ αρικμ. Φ5/68535/Β3/18-06-2012 (ΦΕΜ 

Βϋ 1965/18-06-2012) Μοινισ Χπουργικισ Απόφαςθσ του Χπουργείου Ρικονομικϊν και Σαιδείασ, Διά Βίου 

Ξάκθςθσ και Θρθςκευμάτων, όπωσ ιςχφει ςιμερα). Ρι ϊρεσ λειτουργίασ κα είναι από τισ 08:00 π.μ ζωσ 

τισ 09:30 π.μ, από τθν 12:00 μεςθμβρινι ζωσ 15:30 μ.μ. και από τισ 18:00 μ.μ. ζωσ 21:00 μ.μ. Φα Υάββατα 

και τισ Μυριακζσ για το πρωινό οι ϊρεσ λειτουργίασ κα είναι από τισ 09:00 ζωσ τισ 10:00 π.μ. Ρι ϊρεσ αυτζσ 

είναι δυνατόν μετά από ζγκριςθ τθσ Υυγκλιτου του Σανεπιςτθμίου, να τροποποιοφνται, αν κατά τθν 

εφαρμογι διαπιςτωκεί ότι δεν εξυπθρετοφνται οι φοιτθτζσ. 

ΑΦΚΦΣ 4Σ – ΔΛΑΦΞΕΛΑ ΧΩΠΒΑΧΘΧ 

Θμερομθνία ζναρξθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται θ ________ και λιξθσ θ ________ (διάρκεια τρία ζτθ), με 

δικαίωμα προαίρεςθσ με μονομερι παράταςθ εκ μζρουσ του Υανεπιςτθμίου για ζνα επιπλζον ζτοσ. 

ΑΦΚΦΣ 5Σ - ΞΦΑΨΘΧΕΛΧ 

Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α., για παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ςτον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Μράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Χπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Υυμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ο.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Μράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΣΑ, τθσ αρχικισ, 

κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Φο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 

ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Υυμβάςεων και 

Σρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Μράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν 

Σροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

δ) Μάκε άλλθ νόμιμθ κράτθςθ 

Ρι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου (3%) και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΡΓΑ (20%). 

Επί του ποςοφ του εντάλματοσ γίνεται κράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ 4%. Ρι κρατιςεισ προςαρμόηονται 

ανάλογα ςε περίπτωςθ μεταβολισ των διατάξεων που ιςχφουν ςιμερα. 

Ρ ανάδοχοσ, επίςθσ, υποχρεοφται να πλθρϊνει όλα τα ζξοδα λειτουργίασ των εςτιατορίων (ΔΕΘ των 

χϊρων παραςκευισ και διατιρθςθσ κερμϊν των φαγθτϊν και αποκικευςθσ – ςυντιρθςθσ υλικϊν, ΡΦΕ, 

νερό, κακαριότθτα, ςυντιρθςθ ανελκυςτιρα, κ.λ.π.) εκτόσ των δαπανϊν κζρμανςθσ ςτισ ιδιόκτθτεσ 

εγκαταςτάςεισ του Σανεπιςτθμίου (Μοηάνθ – Φλϊρινα). Υθμειϊνεται ότι για τα ιδιόκτθτα εςτιατόρια  ςε 
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Μοηάνθ & Φλϊρινα, υπάρχουν μετρθτζσ κατανάλωςθσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ και νεροφ, Ρ ανάδοχοσ 

δεςμεφεται από τισ ενδείξεισ των μετρθτϊν αυτϊν και δεν μπορεί να εγκαταςτιςει δικοφσ του μετρθτζσ. Θ 

καταβολι των παραπάνω εξόδων κα γίνεται με βάςθ τισ ενδείξεισ των αντίςτοιχων μετρθτϊν. Ρι 

παραπάνω μετριςεισ κα πραγματοποιοφνται από τθν Φεχνικι Χπθρεςία του Ιδρφματοσ, ςε ςυνεργαςία με 

το τμιμα Σροχπολογιςμοφ & Δαπανϊν, ςε τριμθνιαία βάςθ, ςε ειδικό ζντυπο που κα φζρει τθν υπογραφι 

του αναδόχου. Ρ ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ να επιςκευάηει όλεσ τισ εγκαταςτάςεισ, μθχανιματα, 

ζπιπλα και οτιδιποτε άλλο χρθςιμοποιεί, με δικζσ του δαπάνεσ.  

ΑΦΚΦΣ 6Σ - ΥΟΘΦίΠΘ 

Θ θμεριςια αποηθμίωςθ του αναδόχου ανζρχεται ςτο ποςό που προκφπτει από τον αρικμό των 

θμερθςίωσ δικαιουμζνων ςίτιςθ φοιτθτϊν επί τθν αξία των 1,80 ευρϊ (ςθμερινό θμεριςιο ςιτθρζςιο) 

επιπλζον Φ.Σ.Α. Ρ Φ.Σ.Α. βαρφνει το Σανεπιςτιμιο Δυτ. Ξακεδονίασ. 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται με κανονικό χρθματικό ζνταλμα ςτο τζλοσ κάκε μινα και μζςα ςε 

εφλογο χρονικό διάςτθμα από τθν κατάκεςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν (με τθν προχπόκεςθ 

πάντοτε τθσ φπαρξθσ πιςτϊςεων που παρζχονται από το Χπουργείο Σαιδείασ, Ζρευνασ και 

Θρθςκευμάτων, και τθν κεϊρθςθ του εντάλματοσ πλθρωμισ από το Ελεγκτικό Υυνζδριο) 

Ειδικότερα απαιτείται:  

α) τιμολόγιο  

β) αποδεικτικό φορολογικισ ενθμερότθτασ από τθ ΔΡΧ για τυχόν χρζθ προσ το Δθμόςιο,  

γ) αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ από ΙΜΑ και τυχόν άλλα αςφαλιςτικά ταμεία των 

επιτθδευματιϊν (Φ.Ε.Β.Ε., Φαμείο Εμπόρων) για το ότι είναι ενιμεροσ μζχρι ζνα μινα πριν από τθν ζκδοςθ 

του τιμολογίου και  

γ) βεβαιϊςεισ των αρμόδιων Επιτροπϊν περί του αρικμοφ των δικαιουμζνων ςίτιςθσ φοιτθτϊν (ςφμφωνα 

με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και τθσ διακιρυξθσ) και περί εκπλθρϊςεωσ όλων των εν γζνει ςυμβατικϊν 

του υποχρεϊςεων, 

κακϊσ και οποιοδιποτε δικαιολογθτικό που προβλζπεται από το Δθμόςιο Νογιςτικό. 

Σροκαταβολι ςτουσ αναδόχουσ για οποιονδιποτε λόγο αποκλείεται. 

 

ΑΦΚΦΣ 7Σ - ΕΓΓΩΘΧΕΛΧ 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ Υφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ προςκόμιςε με τθν υπογραφι τθσ 

παροφςασ τισ παρακάτω τρεισ (3) εγγυθτικζσ επιςτολζσ:   

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Σι παραπάνω εγγυθτικζσ επιςτολζσ κα μποροφν να αποδεςμεφονται ςταδιακά, ζπειτα από τθν 

εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, με απόφαςθ του αρμόδιου Χυλλογικοφ Σργάνου του 

Υανεπιςτθμίου, ζπειτα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Ελζγχου ωσ εξισ: 

……… 

……… 

 

ΑΦΚΦΣ 8ο - ΔΛΞΑΛΣΔΣΧΛΑ 

Για κάκε κζμα που ανακφπτει από τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ αρμόδια είναι τα δικαςτιρια τθσ Μοηάνθσ 
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Ξετά τθν ανάγνωςθ και βεβαίωςθ τθσ ςφμβαςθσ οι δφο ςυμβαλλόμενοι υπζγραψαν δφο όμοια 

πρωτότυπα αυτισ. 

Από ζνα πρωτότυπο πιρε ο κάκε ςυμβαλλόμενοσ 

 ΣΛ Χ Ω Π Β Α Ο Ο Σ Π Ε Ρ Σ Λ 

Για το Υανεπιςτιμιο Δυτ. Πακεδονίασ 

Λορδανίδθσ Γεϊργιοσ 

Για τθν Ανάδοχο Εταιρεία 

 …………………………….  

Αντιπρφτανθσ Σικονομικϊν, Υρογραμματιςμοφ & 
Ανάπτυξθσ 

ωσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ τθσ εταιρίασ 

Ελζγχκθκε για τθ νομιμότθτα 

Ξανάβασ Γεϊργιοσ 

Ρομικι Ωπθρεςία του Υανεπιςτθμίου 
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