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Τακτικός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός, ανοικτής διαδικασίας, με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την ανακήρυξη αναδόχου που θα παρέχει 
υπηρεσίες σίτισης στους φοιτητές του Α.Π.Θ. του τμήματος Σερρών της Σχολής 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 

 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ. 
(Π.Φ. Λέσχη) 

Ταχυδρομική διεύθυνση Εγνατία & 3ης Σεπτεμβρίου 

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 54636 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL 522 

Τηλέφωνο 2310 992611, 2310 992610 

Φαξ 2310 207432 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο sxenita@auth.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Στέλλα Ξενίτα (Διευθύντρια Π.Φ. Λέσχης)  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.auth.gr/units/596 

mailto:sxenita@auth.gr


 

Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ.                                                       Σελίδα 2 από 53 

Αριθμός διακήρυξης 101/2018 

Αριθμός Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 61012 

Τόπος κατάθεσης προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 
οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, στο Εθνικό 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣHΔΗΣ) 
μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, ενώ τα πρωτότυπα 
έγγραφα θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της 
Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του 
Α.Π.Θ. (Γραμματεία, 1ος όροφος, Τ.Κ. 54636 
Θεσσαλονίκη) 

Κριτήριο κατακύρωσης 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 
προσφορά (βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-
τιμής) 

Προϋπολογισμός 123.750,00 €  χωρίς Φ.Π.Α. 

Ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ 04.07.2018 

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΕΣΗΔΗΣ 04.07.2018 

Ημερομηνία αποστολής στον ημερήσιο τύπο  04.07.2018  

Ημερομηνία λήξης υποβολής των 
προσφορών 

27.07.2018, ώρα 23:59μ.μ. 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των προσφορών 

02.08.2018, ώρα 11:00π.μ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Α Π Ο Φ Α Σ Η  

 
Έχοντας υπόψη την ισχύουσα περί δημοσίων συμβάσεων νομοθεσία και 
ειδικότερα/επιπλέον, όπως αυτά ισχύουν σήμερα, τα ακόλουθα: 

Α. 

 Τον Κανονισμό 178/2002 ΕΚ ”για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων”. 

 Τον Κανονισμό 852/2004 ΕΚ “για την υγιεινή των τροφίμων”. 
 Τον Κανονισμό 853/2004 ΕΚ “για τον καθορισμό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα 

ζωικής προέλευσης”. 
 Τον Κανονισμό 854/2004 ΕΚ ”για τον καθορισμό ειδικών διατάξεων για την οργάνωση των 

επίσημων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για κατανάλωση 
από τον άνθρωπο”. 

 Το Ν.2741/1999 (ΦΕΚ Α’/199/99) άρθρο 8 “Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες 
ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ.”.  

 Του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-3-2007 τ.Α΄) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του 

Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  

 Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/29-5-2013 τ.Α΄) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων και άλλες διατάξεις»  

 Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ A’/74/26.03.2014) “Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση 
Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις”. 

 Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016 τ.Α΄) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)" όπως ισχύει. 

 Κάθε άλλη διάταξη της ευρωπαϊκής ή εθνικής νομοθεσίας κατά το μέρος που αφορά τον 
παρόντα διαγωνισμό.  

Β. 
 Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. 224461/20.12.2017/Β2 (ΑΔΑ:71Δ84653ΠΣ-Φ32) και 

83006/24.05.2016/Β2 (ΑΔΑ: Ω8Ξ44653ΠΣ-ΑΧ5) «Εγκρίσεις ανάληψης υποχρεώσεων για 
επόμενα οικονομικά έτη (ΚΑΕ 2631) της Π.Φ. Λέσχης του Α.Π.Θ.» του Υπουργού Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

 Την υπ’ αριθ. πρωτ. 595/04.01.2018 (ΑΔΑ: Ω20ΝΟΡΛΨ-ΣΣΗ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης για τη σίτιση των φοιτητών του τμήματος Σερρών της Σχολής Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού για το 2018, 

 Την απόφαση που λήφθηκε στην υπ’ αριθ. 1168/15.06.2018 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.Φ. 
Λέσχης του Α.Π.Θ. σχετικά με την προκήρυξη τακτικού διαγωνισμού για τη σίτιση των 
φοιτητών του τμήματος ΤΕΦΑΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 
(έγγραφο υπ’ αριθμ. πρωτ.  2259/22.06.2018, ΑΔΑ: ΩΣΟ4ΟΡΛΨ-Ω44),  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε  

 
Τακτικό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό, ανοικτής διαδικασίας, με σφραγισμένες προσφορές, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, για την ανακήρυξη αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες 
σίτισης στους φοιτητές του τμήματος Σερρών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού του Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, ενδεικτικού προϋπολογισμού 
εκατό είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (123.750,00€) πλέον Φ.Π.Α. 24%, 
ήτοι ενδεικτικού προϋπολογισμού εκατό πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ 
(153.450,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
1. Φορέας - Αναθέτουσα Αρχή  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη, Οργανισμός Δημοσίου 
Δικαίου- Ν.Π.Δ.Δ., δεν αποτελεί Κεντρική Κυβερνητική Αρχή και ανήκει στον Υποτομέα της 
Κεντρικής Κυβέρνησης. 
 
2. Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η σίτιση των φοιτητών του Α.Π.Θ. 
 
3. Αντικείμενο Διαγωνισμού – Χρονική Διάρκεια 
Η σίτιση των φοιτητών του τμήματος Σερρών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισμού του Α.Π.Θ. για το χρονικό διάστημα από 01.09.2018 ή άλλως από την υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης μέχρι 30.06.2019, με εξαίρεση τις Πανεπιστημιακές αργίες 
(Χριστούγεννα, Πάσχα κ.ά.) και για όσα άλλα χρονικά διαστήματα προκύψει, λόγω εκτάκτων 
συνθηκών ή ανωτέρας βίας περίπτωση, μη λειτουργίας της Λέσχης – χώρου σίτισης. 
Σε κάθε άλλη περίπτωση μεταβολής των συνθηκών κάλυψης των συγκεκριμένων υπηρεσιών, 
η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη μπορεί να καταγγέλλει με μονομερή δήλωση τη 
σύμβαση χωρίς καμία αξίωση αποζημίωσης του αναδόχου, υπό την προϋπόθεση της 
ειδοποίησής του ένα (1) μήνα τουλάχιστον πριν τη διακοπή της. 
 
4. Προϋπολογισμός  
 
4.1. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του συνόλου της παρεχόμενης υπηρεσίας, ανέρχεται 
στο ποσό των εκατό είκοσι τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (123.750,00€) πλέον 
Φ.Π.Α. 24%, ήτοι στο ποσό των εκατό πενήντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα ευρώ 
(153.450,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  Η δαπάνη του διαγωνισμού θα βαρύνει τον 
κωδικό αριθμό 2631 του τακτικού προϋπολογισμού της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης 
των οικονομικών ετών 2018 και 2019.  
 
4.2. Ο ως άνω προϋπολογισμός αναφέρεται στο μέγιστο αριθμό δικαιουμένων δωρεάν 
σίτισης και είναι ενδεικτικός, καθώς η τελική συμβατική αξία μπορεί να ανέλθει σε μικρότερο 
του ως άνω ποσού λόγω της μη προσέλευσης όλων των δικαιουμένων δωρεάν σίτισης 
φοιτητών όλες τις ημέρες χορήγησης συσσιτίου.  Σε κάθε περίπτωση, για κάθε ημέρα που δε 
θα παρασχεθούν οι σχετικές υπηρεσίες, θα αφαιρείται η αντίστοιχη δαπάνη από τη μηνιαία 
αμοιβή του αναδόχου. 
 
4.3. Αν η σχετική σύμβαση υπογραφεί σε χρόνο μεταγενέστερο της 01.09.2018, η ως άνω 
προϋπολογισθείσα συμβατική δαπάνη θα υπολογιστεί επί του ενεργού χρόνου παροχής των 
συμφωνηθεισών υπηρεσιών. 
 
4.4. Αν κατά την ισχύ της σύμβασης μεταβληθεί το προβλεπόμενο ποσοστό του Φ.Π.Α., αυτό 
θα αναπροσαρμόζεται αυτομάτως. 
 
5. Ημερομηνία Διαγωνισμού - Υποβολή προσφορών 
 
5.1. Η προθεσμία υποβολής των προσφορών ορίζεται σε τουλάχιστον 22 ημέρες από την 
ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  
 
5.2. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29.05.2013), άρθρο 11 της 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Υ.Α.Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21.10.2013) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Συμβάσεων (ΕΣHΔΗΣ)”.  Tα πρωτότυπα 
έγγραφα θα κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, εντός 
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
 
5.3. Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 27.07.2018, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω καταληκτικής 
ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  Οι 
προσφορές θα αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
παραπάνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
 
5.4. H διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης θα λάβει χώρα στις 02.08.2018, ημέρα 
Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο γραφείο Νο56 της Πανεπιστημιακής Φοιτητική Λέσχης.   
 
6. Επιτροπή Διαγωνισμού 
Αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού είναι η Επιτροπή αποσφράγισης και 
αξιολόγησης αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού (εφεξής Επιτροπή).  
 
7. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν: 
Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και συμπράξεις αυτών, εγκατεστημένα: 

α) σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), 
β) σε κράτη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), 
γ) σε κράτη που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων, 
δ) σε κράτη που έχουν υπογράψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την EE σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
 
Ειδικές προϋποθέσεις συμμετοχής 
α) Σε περίπτωση Ενώσεων και Κοινοπραξιών, όλα τα έγγραφα, στοιχεία, πιστοποιητικά, 
δικαιολογητικά, υποβάλλονται για κάθε συμπράττουσα εταιρεία χωριστά στον κοινό φάκελο 
προσφοράς.  

β) Οι Ενώσεις και οι Κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή. 
 
8. Δημοσιεύσεις 
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 61012.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό (τοπικό) και 
Νομαρχιακό Τύπο, έγγραφο υπ’ αρ. πρωτ 2325/4.7.2018, "ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ", "ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ", “ΣΕΡΡΑΪΚΟΝ ΘΑΡΡΟΣ”, "ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ". 

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 
διεύθυνση (URL): www.auth.gr/units/596 στη διαδρομή: Διαγωνισμοί Λέσχης ►  
www.auth.gr/news/tenders_pfl στις 4.7.2018.  

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή και στο 
Νομαρχιακό Τύπο τον ανάδοχο. 
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9. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις 
αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητάς τους, 
β) δε θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 
 
10. Τίτλοι παραρτημάτων 
Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω παραρτήματα που 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 
 

 

ΤΙΤΛΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ -  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
ΙΙ. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ 
& ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ’ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

 
 
 

 
 

Ο Πρόεδρος 
του Δ.Σ. της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής 

Λέσχης 
 

α.α. 
ΚΑΘΗΓ. ΚΩΒΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Α.Π.Θ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
 
1. Κατάρτιση και Υποβολή Ηλεκτρονικών Προσφορών 
 
1.1 Η διαγωνιστική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους 
οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, 
του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, στην 
Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, 
ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά συνυποβάλλεται 
επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική Γλώσσα (Ν. 1497/1984). Tα πρωτότυπα έγγραφα θα 
κατατίθενται στο Πρωτόκολλο της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
 
1.2 Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικές με τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας, αυτές υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο 
δικτυακό τόπο της παρούσας, από τους εγγεγραμμένους υποψήφιους αναδόχους, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
Αιτήματα παροχής πληροφοριών, που υποβάλλονται εκτός της ανωτέρω διαδικασίας, δεν 
εξετάζονται. Οι απαντήσεις στα ερωτήματα θα πραγματοποιούνται μέσω του συστήματος 
και θα αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. 
Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές 
απαντήσεις εκ μέρους της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης.   
Προδικαστικές προσφυγές, υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονομικούς φορείς μέσω 
του συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ, για τους λόγους και με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 
άρθρο 4 του Ν. 3886/2010 [ΦΕΚ Α' 173]), υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 11 του 
άρθρου 379 του Ν. 4412/2016. 
 
1.3 Για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή 
παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ – 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr), ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία 
εγγραφής.  Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται, μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από το 
σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό (παρέχοντας τις 
απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του) ταυτοποιούμενοι ως 
εξής: 
 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

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

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

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας:  - είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 
υπογεγραμμένη με ακριβή μετάφραση στην ελληνική - είτε ένορκη βεβαίωση ή 
πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με ακριβή μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά 
προσδιορίζονται στο Παράρτημα XI του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με τους 
προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα 
οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό 
μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια Υπηρεσία.   
Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, 
ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως 
πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 

 
1.4 Προσφορά, που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή 
παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
προκήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής. 
Αντίθετα δεν απορρίπτεται προσφορά, εάν οι σχετικές αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, 
οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. 
 
1.5 Προσφορές που δίνονται για μέρος του έργου, εναλλακτικές προσφορές ή 
αντιπροσφορές δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
1.6 Όταν πρόκειται για υποβολή κοινής προσφοράς ενώσεων εταιρειών, τότε αυτή 
υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους) του κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής 
αυτής. 
 
Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 
ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης 
της σύμβασης.  
 
Η αναθέτουσα αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί 
φορείς και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων, 
ενδεικτικά, των τεχνικών ή εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των 
προσφορών. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, 
λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 
όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της πληροφορίας. 
 
1.7 Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί 
εγγράφως τους συμμετέχοντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή 
δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, εντός επτά (7) ημερών από την ημερομηνία 
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η διευκρίνιση ή συμπλήρωση αφορά 
μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται 
διόρθωση ή συμπλήρωση. 
 
1.8 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες για εκατόν είκοσι (120) ημέρες 
από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος 
μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, πριν από τη λήξη της, εφόσον ζητηθεί από την 
Υπηρεσία.  Ακόμη και μετά τη λήξη της προσφοράς, μπορεί έγκυρα να γίνει κατακύρωση αν 
συμφωνεί ο συμμετέχων, ο οποίος καλείται εγγράφως να το γνωρίσει με επιστολή του στην 
Υπηρεσία. 
 
1.9 Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η 
27.07.2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 23:59μ.μ. Μετά την παρέλευση της παραπάνω 
καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστημα. 
Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν ηλεκτρονικά τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
παραπάνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρ. 6 του ν. 4155/13 και του άρθρ. 6 της 
Υ.Α. Π1-2390/2013 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων”. 
 
2. Τρόπος ηλεκτρονικής υποβολής φακέλου προσφοράς 
 
Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) επιμέρους, 
ανεξάρτητους ηλεκτρονικούς (υπο)φακέλους:  
(Ι) έναν (υπο)φάκελο* με την ένδειξη “Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά” και,  
(ΙΙ) έναν (υπο)φάκελο* με την ένδειξη “Οικονομική Προσφορά” 
 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 
εμπιστευτικό χαρακτήρα. 
Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους ηλεκτρονικά 
εγκαίρως και προσηκόντως επί ποινή αποκλεισμού. Σε κάθε (υπο)φάκελο υποβάλλονται τα 
δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην κείμενη 
νομοθεσία.  
Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον συμμετέχοντα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών 
από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή στην αρμόδια υπηρεσία. Επισημαίνεται 
ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του (υπο)φακέλου “Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά” που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και 
απαιτούνται να προσκομιστούν στην Υπηρεσία εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 
προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον 
ίδιο τον οικονομικό φορέα (συμμετέχοντα) και κατά συνέπεια δε φέρουν την ψηφιακή του 
υπογραφή.  Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά αναφέρονται: π.χ. πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις που 
έχουν εκδοθεί από αρμόδιες αρχές ή άλλους φορείς. 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να απευθύνει αιτήματα προς τους συμμετέχοντες για 
παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι συμμετέχοντες παρέχουν 
τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.  
 
3. (Υπο)φάκελος ”Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά” 
 
Ο (υπο)φάκελος “Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά” περιέχει αφενός τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής και την εγγυητική συμμετοχής, σύμφωνα με τα κατωτέρω 
αναφερόμενα και αφετέρου την Τεχνική Προσφορά, η οποία συντάσσεται συμπληρώνοντας 
την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος.   
Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Σε περίπτωση διάστασης των στοιχείων 

                                                           
* (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 
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που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου, υπερισχύει το τελευταίο.  
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα 
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική προσφορά).  
Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.  
Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. 
 
3.1  Περιεχόμενο (υπο)φακέλου “Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά”                                                                                                                                                                                                                                                         
 
3.1.1 Στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής υποβάλλονται τα εξής: 
 
i. Εγγύηση συμμετοχής, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και 
υπέρ του συμμετέχοντος, από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα υπέρ του συμμετέχοντος 
για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 
εκτός Φ.Π.Α., ήτοι ποσού δύο χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (2.475,00€). 
Η εγγύηση συμμετοχής αν δεν είναι αόριστης διάρκειας, θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 
30 ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ορίστηκε στην παρούσα 
διακήρυξη, ήτοι η εγγύηση συμμετοχής θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για 150 ημέρες. Στην 
περίπτωση που υποβάλλεται κοινή προσφορά από Ένωση Προμηθευτών, η εγγύηση 
συμμετοχής θα περιλαμβάνει όρο ότι καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 
Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο) σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες από την 
ηλεκτρονική υποβολή.  
Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας ισχύος της προσφοράς η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
πριν τη  λήξη της να ζητήσει από τους συμμετέχοντες και την παράταση ισχύος της εγγύησης 
συμμετοχής. 
 

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς προσήκουσα εγγύηση απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
Aν για λόγους που δεν ανάγονται σε υπαιτιότητα του υποψηφίων αναδόχων (π.χ. μη 
λειτουργία τραπεζών) δεν είναι δυνατή η έκδοση εγγυητικών επιστολών (συμμετοχής – καλής 
εκτέλεσης), οι υποψήφιοι οφείλουν να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να 
δηλώνουν:  
α. πως θα προσκομίσουν την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή αμέσως μόλις καταστεί εφικτή 
η έκδοσή της και  
β. ότι σε περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή, για τους ανωτέρω λόγους, η προσκόμιση 
εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης, η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη δύναται να 
συμψηφίζει οποιαδήποτε αξίωσή της εις βάρος τους  (π.χ. επιβολή κυρώσεων, κήρυξη 
εκπτώτου κ.ά.) από το εκάστοτε τιμολόγιο. 
Επισημαίνεται δε, πως καθώς η σχετική αδυναμία ανάγεται σε λόγους ανωτέρας βίας, η μη 
προσκόμιση εγγύησης συμμετοχής δε θα αποτελεί λόγο αποκλεισμού των συμμετεχόντων 
από τη σχετική διαγωνιστική διαδικασία. 
Για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων- συμμετεχόντων στο Παράρτημα Ζ’ 
περιλαμβάνονται υποδείγματα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής και καλής εκτέλεσης.  
 
 
ii. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του ν. 
4412/2016 (Α 147), του Παραρτήματος Η’ της παρούσας (το οποίο παρέχεται σε 
επεξεργάσιμη μορφή αρχείου word), προς επιβεβαίωση ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 
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Α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016. 
Β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα άρθρα 
75, 76 και 77. 
 
Ειδικότερα βεβαιώνεται ότι: 
 

I. Δεν υπάρχει σε βάρος του οικονομικού φορέα τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν 
από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2009, για την καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

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

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

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

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

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

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου 
εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον τους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων 
εδαφίων αφορά τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
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II. Ο οικονομικός φορέας είναι φορολογικά ενήμερος. 
III. Ο οικονομικός φορέας είναι ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης.  
IV. Ο οικονομικός φορέας δεν έχει παραβιάσει υποχρεώσεις στον τομέα του περιβαλλοντικού 

δικαίου. 
V. Ο οικονομικός φορέας δεν έχει παραβιάσει υποχρεώσεις στον τομέα του κοινωνικού 

δικαίου. 
VI. Ο οικονομικός φορέας δεν έχει παραβιάσει υποχρεώσεις στον τομέα του εργατικού 

δικαίου. 
VII. Ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση. 

VIII. Ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό διαδικασία εξυγίανσης 
IX. Ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό ειδική εκκαθάριση 
X. Ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση. 

XI. Ο οικονομικός φορέας δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού.  
XII. Ο οικονομικός φορέας δεν τελεί σε παύση δραστηριοτήτων (αφερεγγυότητα). 

XIII. Ο οικονομικός φορέας δεν βρίσκεται σε αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 
XIV. Ο οικονομικός φορέας δεν τελεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση. 
XV. Ο οικονομικός φορέας δεν είναι ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος. 

XVI. Ο οικονομικός φορέας δεν γνωρίζει την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. 

XVII. Ο οικονομικός φορέας δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων, απόκρυψης πληροφοριών, 
ανικανότητας παροχής των απαιτούμενων εγγράφων και δεν έχει επιχειρήσει να 
επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από την αναθέτουσα αρχή. 

XVIII. Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 
επιμελητήρια που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής του. 

XIX. Ο οικονομικός φορέας διαθέτει και εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας ανάλυσης κινδύνων και κρίσιμων σημείων ελέγχου (HACCP) στις δικές τους 
εγκαταστάσεις με βάση το πρότυπο ΕΝ ISO 22000 (ή άλλα αναγνωρισμένα πρότυπα 
ασφάλειας τροφίμων όπως τα BRC, IFS κ.λπ.) από αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης, 
διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από τους αντίστοιχους 
αναγνωρισμένους φορείς διαπίστευσης της αλλοδαπής.  

 
Το ΤΕΥΔ  καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 
15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην 
ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 
 
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει 
μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1της παρούσας για το 
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί 
τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης.  
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
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3.1.2  Στην Τεχνική Προσφορά υποβάλλονται τα εξής: 
 
 Προτεινόμενο μενού τεσσάρων εβδομάδων σύμφωνα με το Παράρτημα Γ’.   
 Η προτεινόμενη βελτίωση μενού πέραν του ενδεικτικού.   
 Η προτεινόμενη  βελτίωση των προδιαγραφών ποιότητας των πρώτων υλών πέραν των 
προβλεπομένων (Παράρτημα Δ’). 
 Ο κατάλογος των κυριότερων συμβάσεων υπηρεσιών σίτισης που εκτελέστηκαν κατά την 
τελευταία τριετία, με σαφή αναφορά στα ποσά, το μέγεθος, τις ημερομηνίες και τις 
επωνυμίες των φορέων δημοσίου, ευρύτερου δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συνοδευόμενο 
από πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ορθής  εκτέλεσης των εργασιών.  
Με τον παρόντα διαγωνισμό η Αναθέτουσα Αρχή επιδιώκει να εξασφαλίσει την επιλογή 
αναδόχου ικανού να παράσχει τις εν λόγω υπηρεσίες και να αναλάβει αμέσως μετά την 
κατακύρωση του διαγωνισμού την πλήρη και προσήκουσα εκτέλεση των σχετικών 
υπηρεσιών. Για το λόγο αυτό οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν, με την πληρότητα και το 
περιεχόμενο των στοιχείων της Τεχνικής Προσφοράς τους, να αποδείξουν αφενός, ότι έχουν 
γνώση και εμπειρία για την παροχή των ζητουμένων υπηρεσιών και αφετέρου, ότι είναι σε 
πλήρη ετοιμότητα για άμεση ανάληψη του έργου και ότι έχουν το κατάλληλο προσωπικό, 
μέσα και οργάνωση για την παροχή των υπηρεσιών αυτών. 

 
4. (Υπο)φάκελος “Οικονομική Προσφορά” 
 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 
(υπό)φάκελο “Οικονομική Προσφορά”. Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται 
συμπληρώνοντάς την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, 
το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει 
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  
Ο (υπο)φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς περιλαμβάνει την τιμή του προσφερομένου 
μενού σε δικαιούμενους δωρεάν σίτιση φοιτητές, η οποία είναι σταθερή και ανέρχεται 
σήμερα σε ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (1,80€) πλέον Φ.Π.Α., την οποία ο συμμετέχων 
πρέπει να δηλώνει ρητώς ότι αποδέχεται. 
Διαφοροποίηση (είτε προς τα κάτω είτε προς τα άνω) της άνω τιμής των 1,80€ δεν 
επιτρέπεται. 
 
 
5. Αποσφράγιση–Αξιολόγηση (υπο)φακέλου ”Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική 

Προσφορά” και (υπο)φακέλου ”Οικονομικής Προσφοράς” 
 
5.1 Αποσφράγιση προσφορών  
 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται τέσσερις (4) εργάσιμες 
ημέρες μετά από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών, ήτοι 
στις 02.08.2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00π.μ., μέσω των αρμόδιων οργάνων της 
Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  

Τεχνική προσφορά που δεν περιλαμβάνει κάποιο από τα ως άνω τέσσερα στοιχεία 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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 Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, μέσω των αρμόδιων οργάνων, γίνεται 
ηλεκτρονική αποσφράγιση του ηλεκτρονικού (υπό)φακέλου “Δικαιολογητικά Συμμετοχής -
Τεχνική Προσφορά”.  
 Αμέσως μετά από την ηλεκτρονική αποσφράγιση των ανωτέρω οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που 
αποσφραγίστηκαν.  
 Η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων και διαδικασιών.  
 
5.2 Αξιολόγηση Τεχνικής προσφοράς 
Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που 
έχουν κριθεί αποδεκτές, σύμφωνα με τους καθοριζόμενους όρους της διακήρυξης. 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι αξιολογούνται με βάση τα παρακάτω τέσσερα κριτήρια: 
    

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΒΑΘΜΟΣ 
(βi) 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (σi) 

1.Προτεινόμενο μενού τεσσάρων εβδομάδων  100-120 30% 

2.Προτεινόμενη βελτίωση μενού πέραν του ενδεικτικού  100-120 25% 

3.Προτεινόμενη βελτίωση των προδιαγραφών ποιότητας 
των πρώτων υλών πέραν των προβλεπομένων  

100-120 25% 

4.Προηγούμενη συμβατική συμπεριφορά σε υπηρεσίες 
σίτισης 

100-120 20% 

 
Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής, ουσιώδεις 
αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, απορρίπτονται ως 
απαράδεκτες και δε βαθμολογούνται. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι 
παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.  Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία. 

Όλα τα επί μέρους στοιχεία βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. Η 
βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται 
οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία, του κάθε κριτηρίου, είναι το γινόμενο του επί μέρους 
συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου επί τη βαθμολογία του (σi*βi), και η Βαθμολογία 
Τεχνικής Αξιολόγησης διαγωνιζομένου είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών, 
όλων των κριτηρίων, δηλαδή: 

ΒΤΑδ =Σ(σi * βi ), όπου i=1,2,3,4 

Η τελική βαθμολογία τεχνικής αξιολόγησης διαγωνιζομένου, με βάση τα παραπάνω, 
κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς. Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που 
παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία. 

 
Ο βαθμός Τεχνικής Προσφοράς (ΒΤΠ) κάθε διαγωνιζομένου υπολογίζεται με βάση τον 
ακόλουθο τύπο: 
 

        ΒΤΑδ 
ΒΤΠ = ----------- 
            Max ΒΤΑΔ 

 
ΒΤΑδ  = Βαθμολογία Τεχνικής Αξιολόγησης του διαγωνιζομένου 

Max ΒΤΑΔ = Μέγιστη Βαθμολογία Τεχνικής Αξιολόγησης μεταξύ των 
Διαγωνιζομένων 

Η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό σχετικά με την απόρριψη ή τη συμμετοχή των υποψηφίων, 
σχετικά με τον έλεγχο των δικαιολογητικών και σχετικά με την τεχνική αξιολόγηση και το 



 

Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ.                                                       Σελίδα 17 από 53 

βαθμό Τεχνικής Προσφοράς (ΒΤΠ) κάθε διαγωνιζομένου, το οποίο διαβιβάζει προς το Δ.Σ. 
της Π.Φ. Λέσχης.   

 
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική 
Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του Δ.Σ. της Π.Φ. Λέσχης, η οποία κοινοποιείται 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στους 
προσφέροντες.  Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στη παρούσα. 

 

5.3  Αξιολόγηση (υπο)φακέλου «Οικονομικής Προσφοράς» 
 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά» 
πραγματοποιείται σε  ημερομηνία και ώρα, η οποία θα γνωστοποιηθεί, μέσω του 
Συστήματος, στους συμμετέχοντες των οποίων οι τεχνικές προσφορές έχουν γίνει αποδεκτές, 
από την Επιτροπή.   
 Αμέσως μετά από την ηλεκτρονική αποσφράγιση των ανωτέρω, οι συμμετέχοντες των 
οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών, προκειμένου να λάβουν γνώση.  
 Ως οικονομική προσφορά λαμβάνεται η τιμή από τον προϋπολογισμό για την εκτέλεση του 
έργου. 
 Ο βαθμός Οικονομικής Προσφοράς (ΒΟΠ) κάθε διαγωνιζομένου υπολογίζεται με βάση τον 
ακόλουθο τύπο: 
 

     Min ΟΠΔ 
ΒΟΠ = --------------- 

   OΠδ 
 

Min ΟΠΔ  = Μικρότερη Οικονομική Προσφορά μεταξύ των Διαγωνιζομένων 

OΠδ                     = Οικονομική Προσφορά του διαγωνιζομένου 

 
Ο ΒΟΠ για κάθε διαγωνιζόμενο είναι η μονάδα (1), καθόσον το σιτηρέσιο παραμένει σταθερό, 
δηλαδή 1,80€. 
 
 
6. Σύνταξη Πίνακα Συνολικής Βαθμολογίας 
 
Ο Συνολικός Βαθμός (ΣΒ) κάθε διαγωνιζομένου υπολογίζεται με βάση τον ακόλουθο τύπο: 
 

ΣΒ = ΒΤΠ + ΒΟΠ 
 

Οι διαγωνιζόμενοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά φθίνουσα σειρά του Συνολικού Βαθμού 
τους (ΣΒ). 
 
Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών  που 
αποσφραγίστηκαν, συντάσσει το σχετικό πρακτικό προς το Δ.Σ. της Π.Φ. Λέσχης, στο οποίο 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και 
την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.  

Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με 
απόφαση του Δ.Σ. της Π.Φ. Λέσχης, η οποία κοινοποιείται, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στους προσφέροντες.  Κατά της εν λόγω 
απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παρούσα. 
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7. Κριτήριο Κατακύρωσης 
 
Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά (βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής). 
Για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψης (συμφερότερης) 
προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και 
σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της προκήρυξης και η κατακύρωση θα γίνει στην 
προσφορά που κρίθηκε οικονομοτεχνικά ως η πλέον συμφέρουσα. 
Ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί υπέρ του διαγωνιζόμενου που θα αξιολογηθεί με τον 
υψηλότερο Συνολικό Βαθμό (ΣΒ).   
 
8. Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας είκοσι 
(20) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά 
έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που 
περιγράφονται παρακάτω: 

 

8.1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου (ή ελλείψει αυτού ισοδύναμου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας) έκδοσης 
τελευταίου τριμήνου πριν την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης προς τον 
ανάδοχο, από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 
του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, ήτοι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, 
απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, παιδική εργασία 
και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.  
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: α) στις περιπτώσεις 
εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), το Διευθύνοντα Σύμβουλο 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
8.2. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους-μέλους ή χώρας.  
 
8.3. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας κύριας και επικουρικής εκδιδόμενο από 
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας. 

 
8.4. Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας, ή άλλως ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου, περί μη 
επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 
4144/2013. 
 
8.5. Πιστοποιητικό/-α έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν την κοινοποίηση της 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης προς τον ανάδοχο, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί 
σε πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  
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Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή 
όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στα παραπάνω, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν εκδίδεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-
μέλους ή της χώρα καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 
 
8.6. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού Μητρώου με το οποίο να 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή του σε αυτό και αφετέρου το ειδικό του επάγγελμα. 
 
8.7. Βεβαίωση/πιστοποιητικό με το οποίο θα τεκμηριώνεται η προσήκουσα ανάπτυξη, 
εφαρμογή και τήρηση μονίμων διαδικασιών που αναπτύσσονται και υλοποιούνται σύμφωνα 
με τις αρχές του συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων και Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (HACCP), με 
βάση τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και το 
πρότυπο ΕΝ ISO 22000 (ή άλλα αναγνωρισμένα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων όπως τα BRC, 
IFS κ.λπ.).  Σε κάθε περίπτωση το ως άνω πιστοποιητικό/βεβαίωση μπορεί να χορηγείται από 
αναγνωρισμένους φορείς πιστοποίησης, διαπιστευμένους από το Εθνικό Σύστημα 
Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.) ή από τους αντίστοιχους φορείς διαπίστευσης, της αλλοδαπής ή από 
τους αρμόδιους κρατικούς φορείς ελέγχου. Το σχετικό πιστοποιητικό θα πρέπει να είναι σε 
ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 
 
8.8. Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις 
τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή ΑΕ και ΕΠΕ), αντίγραφο ή απόσπασμα 
του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για ΟΕ και 
ΕΕ), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα 
της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με 
τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. 
  
Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 

 

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

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

Η Επιτροπή προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου των «Δικαιολογητικών 
Κατακύρωσης» σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί ηλεκτρονικά. Εάν ο υποψήφιος 
προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε χρόνο βραχύτερο των είκοσι ημερών η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να προβεί στη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι δικαιούμενοι συμμετέχοντες έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενου του φακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».  

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των «Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» η Επιτροπή 
συντάσσει πρακτικό, το οποίο διαβιβάζει προς το Δ.Σ. της Π.Φ. Λέσχης, για την έκδοση 
οριστικής απόφασης κατακύρωσης.  
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Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει 
εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, 
ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

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

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

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) είναι ψευδή ή 
ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής της παρούσας.  

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

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

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο Δ.Σ. της 
Π.Φ. Λέσχης για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη 
ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Τα 
αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

 
9.  Κρίσεις Αποτελεσμάτων Διαγωνισμού 
 
Ο διαγωνισμός θα κατακυρωθεί στον υποψήφιο που έχει κάνει την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής, με την 
προϋπόθεση ότι θα υποβάλει ηλεκτρονικά εγκαίρως όλα τα σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία δικαιολογητικά. 
Όταν ο υποψήφιος, ο οποίος προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής, δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά ένα ή 
περισσότερα από τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στη παρούσα 
διακήρυξη, η κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο που προσφέρει την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας 
- τιμής. Στην περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά ένα ή περισσότερα από 
τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, τότε η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο με 
την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά και ούτω 
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καθεξής. Αν κανένας από τους συμμετέχοντες υποψηφίους δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά τα 
απαιτούμενα έγγραφα, τότε ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο υποψήφιος αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 
78 του ν. 4412/2016, δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα 
της σύμβασης δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης, τότε 
καταπίπτει η εγγύηση συμμετοχής του.  
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτιμήσεως ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται 
ως απαράδεκτη. 
Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η διαπίστωση για ασυμφωνία ή συμφωνία των προσφορών 
με τους απαράβατους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και η 
βαθμολόγηση των προσφορών γίνεται με απόφαση του αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του διαγωνισμού (Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων). 
 
 
10. Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 
 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 
ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας 
ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση 
προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του 
ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

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

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

 
11.  Κατακύρωση αποτελεσμάτων διαγωνισμού – υπογραφή σύμβασης 
 
Η κατακύρωση του διαγωνισμού για το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα γίνεται από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ. και ανακοινώνεται 
στον ανάδοχο. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει μέσα στο χρόνο που ορίζεται από την ανακοίνωση 
κατακύρωσης για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την προβλεπόμενη 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, η οποία παραμένει στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική 
Λέσχη μέχρι την πλήρη εκτέλεση της σύμβασης και επιστρέφεται μετά από σχετική απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που 
ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο που υπέβαλε 
την αμέσως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 
 
Πέρα της ως άνω εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται κατά 
την υπογραφή της σύμβασης, να προσκομίσει αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του 
εστιατορίου που θα σιτίζονται οι φοιτητές του τμήματος. 
O ανάδοχος υποχρεούται επίσης να εξασφαλίσει την πυρασφάλεια του χώρου του 
εστιατορίου καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
 
Ο ανάδοχος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκχωρήσει, εν όλω ή εν μέρει, τα δικαιώματα 
και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχετική σύμβαση. 
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Κάθε διαφορά που προκύπτει από τη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του αναδόχου και 
της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ., θα επιλύεται από τα αρμόδια 
Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. 
 
12. Υπεργολαβία 
 
12.1. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 
αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 
υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα 
αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις 
απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος 
χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του 
Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω 
διαδικασία.  

12.2. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το 
ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης.  Επιπλέον, 
προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.   

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 
δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 
και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

12.3. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους.  Η 
τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους 
δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

 
13.  Παραλαβή του Έργου  
 
13.1. Η ακριβής εκτέλεση του έργου και η τήρηση των όρων της σύμβασης θα γίνεται από 
τριμελή επιτροπή του Τμήματος.  Η Διεύθυνση της Π.Φ. Λέσχης διατηρεί το δικαίωμα να 
παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου σε όλα τα στάδια και να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες 
και εντολές που αφορούν την εκτέλεση της σύμβασης προς τον ανάδοχο. 
 
13.2. Όταν ο ανάδοχος επικαλείται ανώτερη βία, φέρει αποκλειστικά και ολοκληρωτικά 
αυτός, το βάρος της αποδείξεώς της. Στερείται όμως το δικαίωμα να την επικαλεστεί, αν δεν 
την αναφέρει εγγράφως και δεν προσκομίσει στην Υπηρεσία τα απαραίτητα αποδεικτικά 
στοιχεία μέσα σε δέκα (10) ημέρες αφότου συμβούν τα περιστατικά που τη συνιστούν και 
που προκάλεσαν την αδυναμία του να εκτελέσει στο σύνολό της ή μερικά την προμήθεια που 
ανέλαβε. 

 

13.3. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον ανάδοχο μετά την εκτέλεση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και αφού πιστοποιηθεί από το αρμόδιο τμήμα της υπηρεσίας 
ότι δεν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητές του. 
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14. Όροι Πληρωμής 
 
14.1. Η τιμή του ημερήσιου σιτηρεσίου των φοιτητών της τριτοβάθμιάς εκπαίδευσης 
ορίζεται σε 1,80 ευρώ/ανά ημέρα με την υπ’ αριθ. Φ547452/Β΄3/2007 Κ.Υ.Α. Υπουργών 
Οικονομικών και ΥΠΕΠΘ (ΦΕΚ 836/Β/30.05.2007) άνευ Φ.Π.Α., όπου «ημερήσιο σιτηρέσιο» 
θεωρούνται και τα τρία γεύματα την ημέρα (πρωί-μεσημέρι-βράδυ). Η τιμή 
αναπροσαρμόζεται μόνο κατόπιν τροποποίησης της ως άνω υπουργικής απόφασης. 
 
14.2. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με βάση τον αριθμό των δικαιουμένων δωρεάν 
σίτισης στους οποίους χορηγήθηκε συσσίτιο σύμφωνα με την ημερήσια κατάσταση που τηρεί 
το Τμήμα. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να αξιώσει την καταβολή της αξίας του ημερήσιου 
σιτηρεσίου για το σύνολο των δικαιουμένων δωρεάν σίτισης φοιτητών ανεξάρτητα από τη 
χορήγηση ή μη συσσιτίου.   
Η πληρωμή θα γίνεται ανά μήνα, μετά την εκτέλεση του αντίστοιχου μέρους του έργου, με 
χρηματικό ένταλμα, ύστερα από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παρεχομένων 
υπηρεσιών σύμφωνα με τη βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Τμήματος.  
 
14.3. Η μηνιαία καταβολή δεν αποτελεί αναγνώριση εκ μέρους της Πανεπιστημιακής 
Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ. ότι ο ανάδοχος έχει συμμορφωθεί με τους συμβατικούς όρους 
της παρούσας προκήρυξης.  
Η τελική εκκαθάριση θα γίνεται μετά τη λήξη της σύμβασης, με την επιφύλαξη του 
συμψηφισμού κάθε εκκρεμούς αξιώσεως της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του 
Α.Π.Θ. κατά του αναδόχου. 
 
14.4. Η τυχόν παρακράτηση χρηματικών ποσών από τη συνολική αμοιβή του αναδόχου, για 
λόγους που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη, δεν αίρει τον αντισυμβατικό χαρακτήρα 
της συμπεριφοράς του αναδόχου και συνεπώς δεν αποκλείει περαιτέρω την επιβολή 
προστίμων, την καταγγελία, την έκπτωση και τον αποκλεισμό, σύμφωνα με την παρούσα 
προκήρυξη. 
 
14.5. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα με χρηματικό ένταλμα που 
θα εκδίδεται στο όνομά του, μετά τη θεώρησή του από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του 
άρθρου 200 του ν. 4412/2016 (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, τιμολόγιο, καθώς 
και πληρεξούσιο σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται αυτοπροσώπως ο νόμιμος εκπρόσωπος 
και διαχειριστής του). 
 
14.6. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  Ιδίως βαρύνεται με 
τις ακόλουθες κρατήσεις:  
(α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 
(β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
Φ.Π.Α, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 
(γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
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Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού. 
Η Π.Φ. Λέσχη θα χορηγήσει βεβαίωση στον ανάδοχο για την παρακράτηση του φόρου, 
προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει κατά την ετήσια υποβολή της φορολογικής του δήλωσης 
στη Δ.Ο.Υ.    
 
 
15. Κυρώσεις – κήρυξη αναδόχου εκπτώτου  
 
15.1. Σε περίπτωση που η εργασία, η οποία προβλέπεται από τη σύμβαση, δεν εκτελεσθεί 
για μία ημέρα, επιβάλλεται πρόστιμο 0,5% επί της συνολικής συμβατικής αξίας.  
 
15.2. Σε περίπτωση δεύτερης συνεχόμενης ημέρας, το ποσοστό του προστίμου ανέρχεται 
σε 1%. 
 
15.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ. έχει το 
δικαίωμα να επιβάλει τα αναφερόμενα πρόστιμα των παραγράφων 15.1 και 15.2 και σε 
περίπτωση μερικής εκτέλεσης της σύμβασης.  
 
15.4. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με ισόποση παρακράτηση από την αμέσως 
επόμενη μηνιαία πληρωμή του αναδόχου και σε περίπτωση ανεπάρκειας του ποσού αυτού, 
με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
 
15.5. Σε περίπτωση παράβασης οιουδήποτε όρου της σύμβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται, 
χωρίς άλλη διατύπωση, στην καταβολή ποινικής ρήτρας μέχρι ποσού 5% επί της συνολικής 
συμβατικής αξίας, για κάθε όρο, επιβαλλομένης με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, το οποίο δύναται και να κηρύξει έκπτωτο τον 
ανάδοχο, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.  
 
15.6. Ο ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά 
του που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν εκτελεί επανειλημμένα (τρεις τουλάχιστον 
βεβαιωμένες παραβάσεις) τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη διακήρυξη και την 
παρούσα. 
 
 
16. Αποκλεισμός ανάδοχου 
 
Ο ανάδοχος μπορεί να αποκλειστεί από τη διαδικασία του παρόντος διαγωνισμού, εάν έχει 
διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που αποδεδειγμένως διαπιστώθηκε με 
οποιοδήποτε μέσο από την Αναθέτουσα Αρχή.  
Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, μπορεί 
να αποκλεισθεί συμμετέχων για ορισμένο ή αόριστο χρόνο από συγκεκριμένο έργο ή από τα 
έργα της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς σε 
διαδικασία παρόμοιων αναθέσεων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
Ο ανάδοχος υποχρεούται: 
Α) Να τηρεί όλους τους κανόνες υγιεινής που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία, τόσο κατά 
την παρασκευή όσο και κατά τη διανομή του συσσιτίου, η οποία θα γίνεται με 
αυτοεξυπηρέτηση (self-service). 
Β) Να παρέχει τη σίτιση των φοιτητών σε δικό του εστιατόριο πλήρως εξοπλισμένο, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις, το οποίο θα διαθέτει και την 
αντίστοιχη άδεια λειτουργίας εστιατορίου. 
Γ) Να παρέχει στους φοιτητές σίτιση όλες τις μέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως Κυριακή 
πρωινό και δύο γεύματα διαφορετικά μεσημέρι και βράδυ, στις ώρες λειτουργίας του 
Εστιατορίου που θα είναι 7.30-8.30 π.μ., 1.00μ.μ-03.30μ.μ. και 07.00μ.μ.-09.00μ.μ. 
αντίστοιχα.  Οι ώρες λειτουργίας μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση του Δ.Σ. της Π.Φ. 
Λέσχης σε συνεννόηση με τον ανάδοχο.  
Δ) Να καταθέσει ενδεικτικό πρόγραμμα τεσσάρων (4) εβδομάδων με βάση τον παρακάτω 
ενδεικτικό πίνακα συσσιτίου.  
Ε) Να εφαρμόζει και να τηρεί στις εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής γευμάτων όλες 
τις απαραίτητες διαδικασίες, που αναπτύσσονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές 
του συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (HACCP), με βάση την ΚΥΑ 
487/ΦΕΚ 1219/4-10-2000 και τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου.  
Στ) Να φροντίζει ώστε η παρασκευή των φαγητών να είναι άριστη και σύμφωνη με τη 
νομοθεσία και τους κανόνες υγιεινής του ΕΦΕΤ, καθώς επίσης και με τους κανόνες της 
μαγειρικής τέχνης.  Τα φαγητά θα πρέπει να σερβίρονται πάντοτε ζεστά και με άψογο τρόπο.  
Επίσης υποχρεούται να χρησιμοποιεί για την παρασκευή των φαγητών υλικά πρώτης 
ποιότητας, όπως αυτά ειδικότερα ρητά αναγράφονται στο Παράρτημα Δ’ (Ειδικοί όροι – 
Τεχνικές προδιαγραφές ποιότητας). Οι ποσότητες των μερίδων των προσφερόμενων 
τροφίμων να είναι σύμφωνες με τις εκάστοτε Αγορανομικές διατάξεις.  
Ζ) Να σιτίζει τους δικαιούμενους δωρεάν σίτισης φοιτητών ο αριθμός των οποίων ανέρχεται 
κατά προσέγγιση στα διακόσια πενήντα (250) άτομα.  
Η) Να παρέχει σίτιση και στους μη δικαιούχους δωρεάν σίτισης φοιτητές, εφόσον το 
επιθυμούν και θα καταθέτουν οι ίδιοι το αντίτιμο του ημερήσιου σιτηρεσίου, σύμφωνα με 
την Υπουργική Απόφαση που ισχύει κάθε φορά, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν 
προμηθευτεί τη μηνιαία κάρτα σίτισης. Οι μη δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές, οι οποίοι 
δεν θα έχουν προμηθευτεί την ως άνω κάρτα, θα καταβάλλουν για την χορήγηση συσσιτίου 
το ποσό των τεσσάρων ευρώ (4€) με Φ.Π.Α. ημερησίως (πρωινό, γεύμα και δείπνο). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ  
 

Το πρωινό θα πρέπει να περιλαμβάνει ενδεικτικά γάλα, καφέ ή τσάι, χυμό, βούτυρο, μέλι 
ή μαρμελάδα, τυρί, αλλαντικό (γαλοπούλα ή ζαμπόν), αυγό, ψωμί ή φρυγανιές, 
δημητριακά. 

 

Τα δεκατέσσερα εβδομαδιαία πιάτα (γεύμα και δείπνο) θα πρέπει να έχουν ενδεικτικά 
τουλάχιστον την πιο κάτω βασική σύνθεση, την οποία ο ανάδοχος μπορεί να βελτιώσει 
τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.  

Κύριο πιάτο μεσημεριανό και βραδινό. 

1 πιάτο με κόκκινο κρέας (μοσχάρι), ανάλογη γαρνιτούρα, σαλάτα εποχής, φρούτο. 

3 πιάτα με ψάρι ή θαλασσινά, ανάλογη γαρνιτούρα, σαλάτα εποχής, φρούτο. 

2 πιάτα με κοτόπουλο, ανάλογη γαρνιτούρα, σαλάτα εποχής, φρούτο. 

2 πιάτο με παρασκεύασμα κιμά μοσχάρι ή 1 πιάτο με χοιρινό, ανάλογη γαρνιτούρα, 
σαλάτα εποχής, φρούτο. 

2 πιάτα με όσπρια, σαλάτα εποχής, τυρί φέτα, φρούτο.  

3 πιάτα με λαδερά, σαλάτα εποχής, τυρί φέτα, φρούτο.  

1 πιάτο με ζυμαρικά σαλάτα εποχής, τυρί, φρούτο.  

 

Σε όλα τα παραπάνω πιάτα θα περιλαμβάνεται ψωμί λευκό τύπου 70% ή ψωμί σίτου ολικής 
άλεσης (κατόπιν επιλογής του φοιτητή). 

Καθημερινά θα δίνονται απαραιτήτως δύο φορές (στο μεσημεριανό και στο βραδινό) φρούτα 
και σαλάτα εποχής. 

Στα λαδερά και στα όσπρια θα χορηγείται υποχρεωτικά τυρί φέτα (65g τουλάχιστον) και στα 
ζυμαρικά τυρί τριμμένο.   

Μία φορά την εβδομάδα τουλάχιστον θα δίνεται γλυκό όπως π.χ. παγωτό, κανταΐφι, κ.λπ. 

Επιπλέον στις ημέρες - περιόδους νηστείας, θα προσφέρεται υποχρεωτικά επιλογή 
ολοκληρωμένου μενού νηστίσιμη (κυρίως πιάτο, σαλάτα, ελιές-πίκλες, φρούτο ή γλυκό).   

Οι ποσότητες των μερίδων των προσφερόμενων τροφίμων θα είναι σύμφωνες με τις 
εκάστοτε Αγορανομικές διατάξεις. 

Πάντα το μεσημεριανό πιάτο θα είναι διαφορετικό από το βραδινό καθώς επίσης και από της 
επόμενης μέρας, έως τη λήξη της εβδομάδας. 

Πιθανά περισσεύματα θα καταστρέφονται άμεσα. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται στην αρχή της εβδομάδας να αναρτά σε εμφανές σημείο του χώρου 
εστίασης το μενού της εβδομάδας. 

Τυχόν αλλαγές στο μενού του αναδόχου λόγω έλλειψης ενός προϊόντος στην αγορά μπορούν 
να γίνουν μετά από αίτησή του και έγκριση από το Τμήμα Σίτισης Φοιτητών ή 
εξουσιοδοτημένο από αυτό πρόσωπο λόγω επείγοντος. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 

Ειδικότερα για την προμήθεια των τροφίμων και την παρασκευή του φαγητού πρέπει να 
ισχύουν τουλάχιστον τα παρακάτω : 

1. ΚΡΕΑΣ  Κρέας Βόειο Α/Ο από νεαρό ζώο (μοσχάρι)  διατηρημένο υπό ψύξη, κατηγορίας 
Α’ και Ε’, διάπλασης U, R, βαθμού πάχυνσης 2-3, απαλλαγμένα από περιτονίες και 
επιφανειακό λίπος. Χοιρινό νωπό  κατηγορίας Ε ή U με τις υποκλάσεις του. Κοτόπουλο 
νωπό ολόκληρο τύπου 65% ποιότητας Α’. Επίσης ο κιμάς θα παρασκευάζεται από τα 
ανωτέρω κρέατα (νωπά μοσχάρι και χοιρινό) της ίδιας ποιότητας όπως αυτά. 

2. ΨΑΡΙΑ Νωπά φρεσκότητας Εξαιρετικής ή Α’ καθώς και καταψυγμένα μέγιστης 
κατάψυξης ενός έτους. Το ίδιο ισχύει και για τα θαλασσινά όπως σουπιές, θράψαλα, 
χταπόδια κ.λπ. 

3. ΤΥΡΙΑ Φέτα, λευκό τυρί άλμης, Gouda, Edam κ.λπ. Α’ ποιότητας. Αποκλείονται τα 
ανακατεργασμένα (τετηγμένα) τυριά.        

4. ΛΟΙΠΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ Όπως βούτυρο, γιαούρτη, παγωτό κ.λπ. Το γάλα που θα 
χρησιμοποιείται για την παρασκευή των τροφίμων θα είναι παστεριωμένο ή 
υπερπαστεριωμένο (UHT).  

5. ΦΡΟΥΤΑ, ΛΑΧΑΝΙΚΑ Νωπά κατηγοριών Ι και ΙΙ. 

6. ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Φασολάκια, αρακάς, μπάμιες, σπανάκι, ανάμικτα, μπρόκολα, 
κουνουπίδι, πιπεριές και προτηγανισμένες πατάτες.   

7. ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΙΔΗ Μανιτάρια, αγκινάρες, παντζάρια, πιπεριές Φλωρίνης, 
αμπελόφυλλα, προϊόντα τομάτας και κομπόστες φρούτων όπως ροδάκινο, αχλάδι κ.λπ. 

8. ΕΛΑΙΑ Ελαιόλαδο εξαιρετικά παρθένο, ελαιόλαδο, ηλιέλαιο, καλαμποκέλαιο. 

9. ΑΥΓΑ Κατηγορίας Α’. Αποκλείονται η σκόνη αυγού και τα κατεψυγμένα αυγά ολόκληρα ή 
συστατικά αυτών. 

10. ΑΥΓΟ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΕΣ Για μαγειρική χρήση (μπεσαμέλ, ομελέτες κ.λπ.) 

11. ΟΣΠΡΙΑ όπως φασόλια, φασόλια γίγαντες, φακές, ρεβύθια κ.λπ.  

12. ΡΥΖΙ όπως μπλοu μπέλλα, μπονέτ, γλασσέ κ.λπ. 

13. ΖΥΜΑΡΙΚΑ Σε όλα τα είδη και μεγέθη (με ή χωρίς γάλα και αυγά).  

14. ΠΡΟÏONTA ΑΡΤΟΠΟΙÏΑΣ Άρτος σίτου, τύπου 70% ή άρτος σίτου ολικής αλέσεως. 

15. ΑΡΤΥΜΑΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ Όπως αλάτι, πιπέρι, λοιπά μπαχαρικά, ξύδι από κρασί κ.λπ. 

 

Όλες οι ως άνω προδιαγραφές ποιότητας είναι δεσμευτικές. 

 
Όλα τα παραπάνω προϊόντα υπόκεινται στις σχετικές: α)διατάξεις του κώδικα τροφίμων 
και ποτών, β)Υγειονομικές, Αγορανομικές διατάξεις και Προεδρικά Διατάγματα και τους 
Κανονισμούς που αναφέρονται στο προοίμιο και στους ειδικούς όρους, καθώς και γ) τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και την κείμενη νομοθεσία, όπως ισχύει κάθε φορά. 
 

Επισημάνσεις 

Η χρήση στα προτεινόμενα μενού των παρακάτω τροφίμων: έτοιμες σαλάτες αλοιφές 
(μαγιονέζα, ρωσική, τυροσαλάτα, ταραμοσαλάτα κ.λπ.), ημιέτοιμα προπαρασκευασμένα 
γεύματα, παρασκευάσματα ή προϊόντα ιχθυηρών (μορφοποιημένο ψάρι, ψαροκροκέτες, 
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surimi κ.λπ.), δίθυρα μαλάκια, εντόσθια ζώων (όπως συκώτι), παραπροϊόντα όπως πτερύγια 
θραψάλων, κεφάλια χταποδιών, απαγορεύεται με ποινή αποκλεισμού.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ.                                                       Σελίδα 30 από 53 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
 

Συμβατικός αριθμός σιτιζομένων 
(Άτομα x σιτηρέσιο x ημέρες x έτη ) 250 1,80 275 1 123.750,00€ 

Πρόβλεψη για Φ.Π.Α. 24%  29.700,00€ 

Γενικό σύνολο προϋπολογισμού ενός έτους    
συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 153.450,00€ 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Ο ως άνω προϋπολογισμός αναφέρεται στο μέγιστο αριθμό δικαιουμένων 
δωρεάν σίτισης και είναι ενδεικτικός, καθώς η τελική συμβατική αξία μπορεί να ανέλθει σε 
μικρότερο του ως άνω ποσού λόγω της μη προσέλευσης όλων των δικαιουμένων δωρεάν 
σίτισης φοιτητών όλες τις ημέρες χορήγησης συσσιτίου. 
 
Σε κάθε περίπτωση, για κάθε ημέρα που δε θα παρασχεθούν οι σχετικές υπηρεσίες, θα 
αφαιρείται η αντίστοιχη δαπάνη από τη μηνιαία αμοιβή του αναδόχου.  
Αν η σχετική σύμβαση υπογραφεί σε χρόνο μεταγενέστερο της 01.09.2018, η ως άνω 
προϋπολογισθείσα συμβατική δαπάνη θα υπολογιστεί επί του ενεργού χρόνου παροχής των 
συμφωνηθεισών υπηρεσιών. 
 
Αν κατά την ισχύ της σύμβασης μεταβληθεί το προβλεπόμενο ποσοστό του Φ.Π.Α., αυτό θα 
αναπροσαρμόζεται αυτομάτως. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στ΄ 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Αρ. … 

για τη σίτιση των φοιτητών του Α.Π.Θ.  

της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού στις Σέρρες  

για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ………………… στο γραφείο Διαγωνισμών της Πανεπιστημιακής 
Φοιτητικής Λέσχης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, οι κάτωθι 
συμβαλλόμενοι: 

Α) η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ν.Π.Δ.Δ.), η οποία στο εξής θα καλείται για συντομία Π.Φ.Λέσχη με Α.Φ.Μ. 
090328837 και με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του 
Διοικητικού Συμβουλίου και Πρύτανη του Α.Π.Θ. κ.κ. …….., και 

Β) ο………………………, που ενεργεί ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία 
……………………………….. που εδρεύει στην ……………………………….. και στο εξής θα καλείται για 
συντομία ''ο ανάδοχος", συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

Ο πρώτος από τους συμβαλλόμενους, υπό την άνω ιδιότητα του της αναθέτουσας 
αρχής, αφού έλαβε υπόψιν: 

1. την υπ’ αριθ.πρωτ. 224461/20-12-2017/Β2 (ΑΔΑ: 71Δ84653ΠΣ-Φ32) “Έγκριση ανάληψης 
υποχρέωσης για επόμενα οικονομικά έτη (ΚΑΕ2631) της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης 
του Α.Π.Θ.” του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 
2. Την υπ’ αρ.πρωτ. 595/04.01.2018 (ΑΔΑ: Ω20ΝΟΡΛΨ-ΣΣΗ) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης για τη σίτιση των φοιτητών του Α.Π.Θ. του τμήματος Σερρών της Σχολής 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού για το 2018. 
3. Την απόφαση που λήφθηκε στην υπ’ αριθ. 1168/15.06.2018 συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.Φ. 
Λέσχης του Α.Π.Θ. σχετικά με την προκήρυξη τακτικού διαγωνισμού για τη σίτιση των 
φοιτητών του τμήματος ΤΕΦΑΑ ΣΕΡΡΩΝ Α.Π.Θ. για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (έγγραφο 
υπ’ αριθμ. πρωτ.  2259/22.06.2018, ΑΔΑ: ΩΣΟ4ΟΡΛΨ-Ω44). 
4. Τη με αριθμό 101/2018 διακήρυξη για την για την ανακήρυξη αναδόχου που θα παρέχει 
υπηρεσίες σίτισης στους φοιτητές του Α.Π.Θ του τμήματος Σερρών της Σχολής Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, και  
5. Την από ……………………………….. απόφαση του Δ.Σ. της Π.Φ. Λέσχης με την οποία 
κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός στην ως άνω  εταιρεία,  

 

α  ν  α  θ  έ  τ  ε  ι  

 

στο δεύτερο συμβαλλόμενο, κατόπιν τακτικού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ανοικτής 
διαδικασίας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας τιμής, την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης 
με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες, τις οποίες δέχεται ανεπιφύλακτα: 

 

Άρθρο 1.  Αντικείμενο της Σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η σίτιση των φοιτητών του Α.Π.Θ. της Σχολής 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στις Σέρρες  για το χρονικό διάστημα από ………. 
μέχρι 30.06.2019, με εξαίρεση τις Πανεπιστημιακές αργίες (Χριστούγεννα, Πάσχα κ.ά.) και για 
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όσα άλλα χρονικά διαστήματα προκύψει λόγω εκτάκτων συνθηκών ή ανωτέρας βίας 
περίπτωση μη λειτουργίας της Λέσχης – χώρου σίτισης. 

 

Άρθρο 2.  Υποχρεώσεις αναδόχου  

1. Η σίτιση των φοιτητών θα γίνεται σύμφωνα με το ενιαίο εδεσματολόγιο τεσσάρων 
εβδομάδων που έχει καταθέσει με την προσφορά του ο δεύτερος συμβαλλόμενος, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης και το οποίο υποχρεούται να τηρεί 
πιστά. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται: 

Α) Να τηρεί όλους τους κανόνες υγιεινής που τίθενται από την κείμενη νομοθεσία, τόσο κατά 
την παρασκευή όσο και κατά τη διανομή του συσσιτίου, η οποία θα γίνεται με 
αυτοεξυπηρέτηση (self-service). 

Β) Να παρέχει τη σίτιση των φοιτητών σε δικό του εστιατόριο πλήρως εξοπλισμένο, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες υγειονομικές και αγορανομικές διατάξεις, το οποίο θα διαθέτει και την 
αντίστοιχη άδεια λειτουργίας. 

Γ) Να παρέχει στους φοιτητές σίτιση όλες τις μέρες της εβδομάδας, από Δευτέρα έως Κυριακή 
πρωινό και δύο γεύματα διαφορετικά μεσημέρι και βράδυ, στις ώρες λειτουργίας του 
Εστιατορίου που θα είναι 7.30-8.30 π.μ., 1.00μ.μ-03.30 μ.μ. και 07.00μ.μ.-09.00 μ.μ. 
αντίστοιχα.  Οι ώρες λειτουργίας μπορούν να τροποποιηθούν με απόφαση του Δ.Σ. της Π.Φ. 
Λέσχης σε συνεννόηση με τον ανάδοχο.  

Δ) Να εφαρμόζει και να τηρεί στις εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής γευμάτων όλες τις 
απαραίτητες διαδικασίες, που αναπτύσσονται και υλοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές του 
συστήματος Ανάλυσης Κινδύνων Κρισίμων Σημείων Ελέγχου (HACCP), με βάση την ΚΥΑ 
487/ΦΕΚ 1219/4-10-2000 και τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου.  
 
Ε)Να φροντίζει ώστε η παρασκευή των φαγητών να είναι άριστη και σύμφωνη με τη 
νομοθεσία και τους κανόνες υγιεινής του ΕΦΕΤ, καθώς επίσης και με τους κανόνες της 
μαγειρικής τέχνης.  Τα φαγητά θα πρέπει να σερβίρονται πάντοτε ζεστά και με άψογο τρόπο.  
Επίσης υποχρεούται να χρησιμοποιεί για την παρασκευή των φαγητών υλικά πρώτης 
ποιότητας, όπως αυτά ειδικότερα ρητά αναγράφονται στο Παράρτημα Δ’ (Ειδικοί όροι – 
Τεχνικές προδιαγραφές ποιότητας). Οι ποσότητες των μερίδων των προσφερομένων 
τροφίμων να είναι σύμφωνες με τις εκάστοτε Αγορανομικές διατάξεις.  
 
Στ’) Να σιτίζει τους δικαιούμενους δωρεάν σίτισης φοιτητών ο αριθμός των οποίων ανέρχεται 
κατά προσέγγιση στα διακόσια πενήντα (250) άτομα.  

Ζ) Nα παρέχει σίτιση και στους μη δικαιούχους δωρεάν σίτισης φοιτητές, εφόσον το 
επιθυμούν και θα καταθέτουν οι ίδιοι το αντίτιμο του ημερήσιου σιτηρεσίου, σύμφωνα με 
την Υπουργική Απόφαση που ισχύει κάθε φορά, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν 
προμηθευτεί τη μηνιαία κάρτα σίτισης. Οι μη δικαιούχοι δωρεάν σίτισης φοιτητές, οι οποίοι 
δεν θα έχουν προμηθευτεί την ως άνω κάρτα, θα καταβάλλουν για την χορήγηση συσσιτίου 
το ποσό των τεσσάρων ευρώ (4€) με Φ.Π.Α. ημερησίως (πρωινό, γεύμα και δείπνο). 

3. Για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης έχει προσκομιστεί από τον ανάδοχο αντίγραφο 
της υπ΄αρ. …….. άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εστιατορίου. O ανάδοχος υποχρεούται 
επίσης, να εξασφαλίσει την πυρασφάλεια του χώρου του εστιατορίου καθόλη τη διάρκεια της 
σύμβασης. 

 
Άρθρο 3.  Αποζημίωση αναδόχου 

3.1 Ο προϋπολογισμός της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 
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……………………..ευρώ (….€) πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι ποσό …………………….. ευρώ (….€)  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  Η πληρωμή γίνεται σε βάρος του Κ.Α.Ε. 2631Α του τακτικού 
προϋπολογισμού της Π.Φ. Λέσχης των οικονομικών ετών 2018 και 2019. 

3.2 Για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης έχει γίνει η υπ’ αρ.πρωτ. 595/04.01.2018 
(ΑΔΑ: Ω20ΝΟΡΛΨ-ΣΣΗ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης για τη σίτιση των φοιτητών του 
Α.Π.Θ. του τμήματος Σερρών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού για το 
2018 και καταχωρήθηκε με α/α 1 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ για το έτος 2018.   

Για το έτος 2019 δεσμεύεται για την ανάληψη υποχρέωσης αντίστοιχης δαπάνης σύμφωνα 
με την υπ’ αριθ.πρωτ. 224461/20-12-2017/Β2 (ΑΔΑ: 71Δ84653ΠΣ-Φ32) “Έγκριση ανάληψης 
υποχρέωσης για επόμενα οικονομικά έτη (ΚΑΕ2631) της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης 
του Α.Π.Θ.” του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 

3.3 Ο ανάδοχος θα πληρώνεται σύμφωνα με τον αριθμό των δικαιούχων σίτισης φοιτητών 
του Α.Π.Θ. του Τμήματος Σερρών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 
όπως αυτό θα προκύπτει από τη βεβαίωση του Τμήματος και θα εισπράττει κάθε φορά για 
κάθε φοιτητή την αξία του ημερήσιου σιτηρεσίου, όπως αυτό καθορίζεται με Υπουργική 
Απόφαση και  το οποίο αντιστοιχεί σε 1,80 € πλέον Φ.Π.Α.  Σε περίπτωση αύξησης του ποσού 
του ημερήσιου σιτηρεσίου, που σήμερα ανέρχεται σε 1,80 €, ανάλογη θα είναι και η αύξηση 
προς τον ανάδοχο. 

3.4 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα με χρηματικό ένταλμα ύστερα 
από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών σύμφωνα με τη 
βεβαίωση του αρμοδίου οργάνου του Τμήματος, που θα εκδίδεται στο όνομά του, μετά τη 
θεώρησή του από την αρμόδια υπηρεσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βάσει των νόμιμων 
δικαιολογητικών (φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, τιμολόγιο καθώς και 
πληρεξούσιο σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται αυτοπροσώπως ο νόμιμος εκπρόσωπος και 
διαχειριστής του).   

Σε κάθε περίπτωση η ως άνω αμοιβή θα οφείλεται μόνο για όσα χρονικά διαστήματα 
παρασχεθούν οι σχετικές υπηρεσίες. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να αξιώσει την καταβολή της 
αξίας του ημερήσιου σιτηρεσίου για το σύνολο των δικαιούμενων δωρεάν σίτισης φοιτητών 
ανεξάρτητα από τη χορήγηση ή μη συσσιτίου.   

3.5 Η μηνιαία καταβολή δεν αποτελεί αναγνώριση εκ μέρους της Πανεπιστημιακής 
Φοιτητικής Λέσχης του Α.Π.Θ. ότι ο ανάδοχος έχει συμμορφωθεί με τους συμβατικούς όρους 
της παρούσας. Η τελική εκκαθάριση θα γίνεται μετά τη λήξη της σύμβασης, με την επιφύλαξη 
του συμψηφισμού κάθε εκκρεμούς αξίωσης της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης του 
Α.Π.Θ. κατά του αναδόχου. 

3.6 Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 
του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 
βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός 
Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
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Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήματος αξίας επί του καθαρού ποσού. 

Η Π.Φ. Λέσχη θα χορηγήσει βεβαίωση στον ανάδοχο για την παρακράτηση του φόρου, 
προκειμένου να τη χρησιμοποιήσει κατά την ετήσια υποβολή της φορολογικής του δήλωσης 
στη Δ.Ο.Υ.    

 

Άρθρο 4.  Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

 

Ως εγγύηση και ασφάλεια για την πλήρη και προσήκουσα εκτέλεση των συμφωνηθέντων, ο 
δεύτερος συμβαλλόμενος κατέθεσε την υπ' αριθ. εγγυητική επιστολή της Τράπεζας 
……………………………….., ύψους ……………………………….. (………..€) αόριστης διάρκειας, η οποία θα 
παραμείνει στην Π.Φ. Λέσχη, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης και θα 
αποδοθεί στον ανάδοχο μετά τη λήξη της και εφόσον δε συνέτρεξε περίπτωση καταπτώσεως 
της κατά τους όρους της σύμβασης. 

 

Άρθρο 5.  Ειδικοί Όροι 

5.1 Ο ανάδοχος αναγνωρίζει ότι όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης είναι κύριοι και 
ουσιώδεις, δηλώνει ότι τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως και αναλαμβάνει την 
εκτέλεση του έργου αυτού. 
5.2 Ο ανάδοχος δηλώνει ότι έχει λάβει ακριβή και λεπτομερειακή γνώση του περιεχομένου 
της σύμβασης και της σχετικής διακήρυξης αριθ. 101/2018 η οποία αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας και δεσμεύει τα συμβαλλόμενα μέρη και ότι δέχεται όλα τα παραπάνω 
και αναλαμβάνει την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας υπό τους όρους που 
περιγράφονται στα άρθρα των ως άνω. Ο ανάδοχος δηλώνει και υπόσχεται ότι διαθέτει όλες 
τις απαραίτητες τεχνικές και οικονομικές προϋποθέσεις για την εμπρόθεσμη έναρξη και άρτια 
λειτουργία του εστιατορίου σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης.  

5.3 Ο ανάδοχος δηλώνει ρητά ότι αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρον και απεριορίστως την ευθύνη για την 
επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπόμενων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον 
αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου, σύμφωνα με τους όρους της 
σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

5.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις 
της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.  Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από 
τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 
υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

5.5 Ο ανάδοχος δύναται να κηρυχθεί έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμά του 
που απορρέει από αυτή, εφόσον δεν εκτελεί επανειλημμένα (τρεις τουλάχιστον βεβαιωμένες 
παραβάσεις) τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη διακήρυξη και την παρούσα. 

5.6 Ο ανάδοχος δηλώνει ότι παραιτείται των δικαιωμάτων του εκ των άρθρων 178 και 179 
και του άρθρου 388 του Α.Κ., καθόσον στην προκειμένη σύμβαση δεν υπάρχουν οι 
προβλεπόμενες περιπτώσεις κατά τα άρθρα αυτά.  

5.7 Οι από την παρούσα σύμβαση κάθε φύσεως απαιτήσεις του αναδόχου κατά της Π.Φ. 
Λέσχης του Α.Π.Θ. είναι ανεκχώρητες. 

5.8 Ενδεχόμενες σχετικά με τη σύμβαση διαφορές επιλύονται σύμφωνα με τις αρχές της 
καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του 
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δημοσίου συμφέροντος. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης, 
αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και δη αυτά της Θεσσαλονίκης. 

5.9 Ρητώς συμφωνείται ότι η τυχόν μη άσκηση εκ μέρους της Π.Φ. Λέσχης δικαιωμάτων της 
από την παρούσα δεν υποδηλώνει παραίτησή της εξ αυτών, εκτός αν υπάρξει σχετική 
έγγραφη συμφωνία. 

5.10 Ο ανάδοχος δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλα τα παραπάνω και αναλαμβάνει 
την εκτέλεση του έργου αυτού, αναγνωρίζοντας ότι όλοι οι όροι της παρούσας είναι κύριοι 
και βασικοί. 

5.11 Κατά τα λοιπά, τα συμβαλλόμενα μέρη αναφέρονται στην υπ' αριθ. 97/2017 διακήρυξη 
της Π.Φ. Λέσχης, και την με αρ. …………………… ηλεκτρονική προσφορά του αναδόχου μετά του 
συνημμένου σ' αυτήν προτεινόμενου προγράμματος σίτισης τεσσάρων εβδομάδων. 

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα, η οποία, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε 
και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

Η παρούσα συντάχθηκε σε τέσσερα (4) αντίγραφα. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

           ΤΗΣ Π.Φ. ΛΕΣΧΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα κράτη του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου και σε κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. και έχουν σύμφωνα με τα 

ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι 

διατυπωμένα στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

2. Με την εγγυητική επιστολή – που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση, το πιστωτικό ίδρυμα 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν 

πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

3. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν: 

α. Την ημερομηνία έκδοσης 

β. Τον εκδότη 

γ. Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνονται 

δ. Τον αριθμό της εγγύησης 

ε. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

στ’. Την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του συμμετέχοντα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση. 

ζ. Τους όρους ότι: 

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

διζήσεως. 

ΙΙ. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό 

και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή έγγραφη 

ειδοποίηση. 

ΙΙΙ. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

IV. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 

ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία 

λήξης της εγγύησης. 

Α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
 
α. Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει την εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf και υποχρεούται να την υποβάλλει σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο) σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει τις τρεις εργάσιμες ημέρες από την 
ηλεκτρονική υποβολή. 

 Η εγγύηση αυτή εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και υπέρ του 
συμμετέχοντος, από αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκτός Φ.Π.Α.  
 

β. Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των ανωτέρω και τα ακόλουθα: 

Ι. Τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία του διαγωνισμού και το είδος της παρεχόμενης 

υπηρεσίας. 

ΙΙ. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. 
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Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά είναι: 

1.   η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό 

μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 

2. ο αριθμός της διακήρυξης 

3. το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 

4. η ημερομηνία έκδοσής της 

5. τα στοιχεία του συμμετέχοντος υπέρ του οποίου εκδίδεται. 

Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής, πέραν των αναγκαίων στοιχείων, μπορούν να 

καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την έγγραφη 

ειδοποίηση του συμμετέχοντα από την Υπηρεσία. 

γ. Η εγγύηση συμμετοχής που αφορά τον συμμετέχοντα στον οποίο έγινε η κατακύρωση, 

επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα 

σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. 

Οι εγγυήσεις συμμετοχής των υπόλοιπων συμμετεχόντων που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό 

επιστρέφονται μέσα σε τέσσερις (4) ημέρες από την ημερομηνία οριστικής ανακοίνωσης της 

κατακύρωσης. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της 

προσφοράς και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ένδικο μέσο ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία 

άσκησης ένδικων μέσων ή παραίτησης από αυτά.   

δ. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο 

υπόδειγμα και η παρεχόμενη εγγύηση πρέπει να είναι αόριστης διάρκειας ή να ισχύει 

τουλάχιστον μέχρι και ένα (1) μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που 

ζητάει η Διακήρυξη, ήτοι εκατόν πενήντα (150) ημέρες. 

 

Β.  Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
α. Ο συμμετέχων, στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

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

(Ν. 4412/2016, άρθρο 72) της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α.. 

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

γ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης εκτός των ανωτέρω προαναφερόμενων προϋποθέσεων 

περιλαμβάνει και τα ακόλουθα: 

  i) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

  ii) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Η παρεχόμενη εγγύηση καλής 

εκτέλεσης πρέπει να είναι αόριστης διάρκειας. 

δ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το συνημμένο υπόδειγμα. 

ε. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. της 

Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, μετά την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων, των 

συμβαλλομένων μερών, σύμφωνα με τη σχετική βεβαίωση του οικονομικού τμήματος της 

Υπηρεσίας. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 

Ονομασία Τράπεζας ........................  
Κατάστημα ........................................  
Ημερομηνία έκδοσης ........................  
ΕΥΡΩ ..................................................  
 
Προς  
Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ. (Ν.Π.Δ.Δ.) 
Εγνατία & 3ης Σεπτεμβρίου 
Θεσσαλονίκη 54636 

 
Α. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
  

Εγγύηση μας υπ΄αρ. …………..  ποσού 2.475,00€ (το ποσό αναγράφεται ολογράφως 
και αριθμητικά) 
  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και  
διζήσεως μέχρι του ποσού των ………….ΕΥΡΩ υπέρ του: 

 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) 
..........................................., 
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 
........................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α)(πλήρη επωνυμία) .............., ΑΦΜ: ........... (διεύθυνση) ..................... 
β)(πλήρη επωνυμία) ..............., ΑΦΜ: ........... (διεύθυνση) .................... 
γ)(πλήρη επωνυμία) ..............., ΑΦΜ: ........... (διεύθυνση) ...................† 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  
 
για τη συμμετοχή του/της/τους στον διενεργούμενο τακτικό διαγωνισμό, για την ανακήρυξη 
αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες σίτισης στους φοιτητές του Α.Π.Θ. του τμήματος 
Σερρών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού για το ακαδημαϊκό έτος 2018-
2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 101/2018 διακήρυξη. 
 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις, από τη συμμετοχή στον ανωτέρω 
διαγωνισμό, απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της 
καθώς και για τυχόν επαναλήψεις του διαγωνισμού. 
 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη 
της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 

                                                           
† Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας 
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Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνίας λήξης της. 
 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ……………………. 
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 
Β. ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
  

Εγγύηση μας υπ΄αρ. …………..  ποσού …………€ (το ποσό αναγράφεται ολογράφως και 
αριθμητικά) 
 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 
επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και  
διζήσεως μέχρι του ποσού των ………….ΕΥΡΩ υπέρ του 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) 
...........................,ΑΦΜ:................(διεύθυνση)..........………………………………….., ή  
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή  
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων  

α)(πλήρη επωνυμία) .............., ΑΦΜ: ........... (διεύθυνση) ..................... 
β)(πλήρη επωνυμία) ..............., ΑΦΜ: ........... (διεύθυνση) .................... 
γ)(πλήρη επωνυμία) ..............., ΑΦΜ: ........... (διεύθυνση) ...................‡ 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους, 
 
για την καλή εκτέλεση των όρων της υπ’ αριθμ. Σύμβασης ………………………….. συνολικής αξίας 
………………... ………… με αντικείμενο την ανακήρυξη αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες 
σίτισης στους φοιτητές του Α.Π.Θ. του τμήματος Σερρών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
101/2018 διακήρυξη, για το διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 
30.06.2019. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας που 
απορρέουν από την καλή εκτέλεση της ανωτέρω Σύμβασης καθ΄ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 

χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 
βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 

Η παρούσα είναι αόριστης διάρκειας. 
  
Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 
 
 
 

                                                           
‡ Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας 



 

Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ.                                                       Σελίδα 40 από 53 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης 
κάτω των ορίων των οδηγιών 

 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη 

διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η 

αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: : Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ. 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 50089 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: Εγνατία & 3ης Σεπτεμβρίου / Θεσσαλονίκη / 54636  

- Αρμόδιος για πληροφορίες: Ζωή Προδρόμου 

- Τηλέφωνο: 2310 992610 

- Ηλ. ταχυδρομείο: zprodrom@auth.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.auth.gr/units/596 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 

Σίτιση των φοιτητών του Α.Π.Θ. της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού στις Σέρρες  

για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 (cpv: [55300000-3]-Υπηρεσίες εστιατορίου και παροχής 

φαγητού) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσία 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : ΟΧΙ 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

101/2018 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 
ή μεσαία επιχείρησηiii; 

 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 
κοινού με άλλουςiv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 
οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 
στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 
τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 
επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

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

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 
[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 
την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝv  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 
στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 
τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από 
τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 
εκπροσώπους αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 
υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως 
οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 
έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 
οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο 
οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 
της σύμβασης που θα αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός 

φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης 

που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το 

άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα 

ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 

ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο 

(ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπουxiv το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης, 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 
απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 
και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xvii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

[] Ναι [] Όχι  
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ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)xviii; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxix: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 
 
Εάν όχι αναφέρετε:  
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων; 
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε: 
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 
που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi 

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): xxii 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 
δικαίουxxiii; 

[] Ναι [] Όχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 
που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»); 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσειςxxiv : 
α) πτώχευση, ή  
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 
γ) ειδική εκκαθάριση, ή 
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο, ή 
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή  
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή  
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 
Εάν ναι: 
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 
περιστάσειςxxv  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxvi; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
[.......................] 

 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 
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Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxvii, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 
ότι: 
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα  
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  
 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο 
κράτος μέλος εγκατάστασήςxxviii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από 
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 
ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από ανεξάρτητους οργανισμούς που 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 
για άτομα με ειδικές ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 
ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 
προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 
με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών 
σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 
εγγράφων που αναφέρονταιxxix. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
ii Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
iii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 
μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 
απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 
εκατομμύρια ευρώ. 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας 
ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατομμύρια ευρώ. 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 
43 εκατομμύρια ευρώ. 
iv Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
v  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες.” 
vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για 
επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος.  
vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 
42). 
viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως 
“διαφθορά”. 
ix Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 
(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 
(ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του 
Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 
4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων 
και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
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νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 
προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 
(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 
τελευταίο εδάφιο)  
xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 
λήφθηκαν.  
xx Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα 
της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 
το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
xxii  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxiii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 
στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxiv Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxv  Άρθρο 73 παρ. 5. 
xxvi Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 
ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxvii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
xxviii Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
Παράρτημα αυτό. 
xxix Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014. 


