
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

                                                   Λαμία 13.4.2018 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα                                                                  Αριθ. Πρωτ. 2187 
(Τ.Ε.Ι.)  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Διεύθυνση Οικονομικού -Διοικητικού 
Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας 
Ταχ. Διεύθυνση: 3ο χλμ Π.Ε. Οδού Λαμίας –Αθήνας,  
Λαμία, ΤΚ 35100 
Αρμόδιος Υπάλληλος: Καρέλη Ελένη 
ΤΗΛ.:  22310 60158  
ΦΑΞ: 22310 – 33945  
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  tm-prom@teiste.gr, ekareli@teiste.gr 

 
Προς:  
Πίνακα Αποδεκτών 

 
 
Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

(ΚΛΕΙΣΤΗ) ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (ΆΡΘΡΟ 32, παρ. 2γ. του Ν.4412/2016)»  
 
Σας καλούμε όπως υποβάλλετε προσφορά για τη κλειστή διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση (άρθρο 32, παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016), λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, για την ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου υπηρεσιών σίτισης των φοιτητών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στα Ψαχνά (& Χαλκίδα) και Θήβα, για 
χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού των πεντακοσίων 
οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (508.896,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Καθαρό ποσό 
410.400,00 Ευρώ και ΦΠΑ 98.496,00 Ευρώ) σε βάρος του ΚΑΕ 2631 του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΤΕΙ 
Στερεάς Ελλάδας. 
Η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με αριθμ. 
συστήματος 56387. 
Η προσφορά θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
μέχρι την 23.4.2018 και ώρα 19:00 μ.μ., στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο. 
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει μια (1) εργάσιμη μέρα μετά την καταληκτική 
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ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 11:00 π.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα 
οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
Η ανάθεση της σύμβασης κατά τη διαδικασία με διαπραγμάτευση θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία θα λάβει υπόψη τη σταθερή τιμή του ημερήσιου σιτηρεσίου, που 
σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 1,80€, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% (ΦΕΚ 836/Β΄/30.5.2007) και θα 
προκύψει αποκλειστικά βάσει των κριτηρίων της υπ’ αριθμ. 2188/13.4.2018 επισυναπτόμενης διακήρυξης. 
Είδος σύμβασης: Κοινωνικές και ειδικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος 
Α΄ του Ν. 4412/2016. 
Οι ζητούμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό CPV: 55322000-3 (υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων), βάσει 
του Καταλόγου Κοινής Ονοματολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement Vocabulary 
codes-CPV).  
Η Γεωγραφική Περιοχή της σύμβασης, βάσει της κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών Μονάδων 
(Nomenclature of territorial units for statistics-NUTS) του δημόσιου φορέα/τόπου παράδοσης είναι: EL64-Στερεά 
Ελλάδα ή ειδικότερα EL642-Εύβοια και EL641-Βοιωτία. 
 
 
 
 

  ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΥΤΑΝΗ 
Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
 
 

                    ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ: 
Η υπ’ αριθμ. 2188/13.4.2018 διακήρυξη 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
 
ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.( μέσω ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου) 
Ηλεκτρονική Διεύθυνση:ambro1@otenet.gr 
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Σταμούλη 13, Χαλκίδα, ΤΚ. 34100 
Τηλ. Επικοινωνίας: 2221080919 
ΑΦΜ: 091804475, ΔΟΥ: Χαλκίδας 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Μέλη Επιτροπής Διενέργειας & Αξιολόγησης (μέσω ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου)  
Επίκουρο Καθηγητή κ. Τσιτσάκη Χρήστο 
Μέλος ΔΠ κα Σωτηρίου-Ζέρμα Δέσποινα 
Μέλος ΔΠ κα Παπαβασιλείου Παρασκευή 
Αναπλ. Μέλος ΔΠ κ. Παρασκευά Κωνσταντίνο 
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ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2187/13.4.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

                                                   Λαμία 2188 
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα                                                                  Αριθ. Πρωτ. 13.4.2018 
(Τ.Ε.Ι.)  ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Διεύθυνση Οικονομικού -Διοικητικού 
Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας 
Ταχ. Διεύθυνση: 3ο χλμ Π.Ε. Οδού Λαμίας –Αθήνας,  
Λαμία, ΤΚ 35100 
Αρμόδια Υπάλληλος: Καρέλη Ελένη 
ΤΗΛ.:  22310 60158  
ΦΑΞ: 22310 – 33945  
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:  tm-prom@teiste.gr, ekareli@teiste.gr 

                                                                                            
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΜΕ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ (ΚΛΕΙΣΤΗ) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (άρθρο 32, παρ. 2γ του Ν. 4412/2016) ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑ ΨΑΧΝΑ (& ΧΑΛΚΙΔΑ) ΚΑΙ ΘΗΒΑ 
Ενδεικτικός Συνολικός Προϋπολογισμός 508.896,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 24% 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΤΑΚΤΙΚΟΣ 

ΚΑΕ: 2631 
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ΜΕΡΟΣ  Α: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στοιχεία αναθέτουσας αρχής 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
 
 
 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
 
 
 
Είδος Διαγωνισμού 
 
Κριτήριο Αξιολόγησης 
 

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Ταχ. Δ/νση έδρας: 3ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ – ΑΘΗΝΩΝ                                                
Τ.Κ. 35100, Λαμία, Ελλάδα 
Κωδικός NUTS: EL64-Στερεά Ελλάδα                                                                                                 
ΤΗΛ.:  22310 – 60161, 60158, 60120                                                                                            
ΦΑΞ: 22310 – 33945       
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:   
tm-prom@teiste.gr  
ekareli@teiste.gr,  
Αρμόδια  υπάλληλος για πληροφορίες: Καρέλη Ελένη                                               
Γενική Διεύθυνση στο Διαδίκτυο: www.teiste.gr                                                                      

 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
(Ν.Π.Δ.Δ.) και ανήκει στην Κεντρική Κυβέρνηση  
 
 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η 
Εκπαίδευση 
 
ΚΛΕΙΣΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ (άρθρο 32, παρ. 2γ.  του Ν. 4412/2016) 
 
Πλέον συμφέρουσα προσφορά βάσει κριτηρίων 

Είδος Σύμβασης Σύμβαση Υπηρεσιών: Κοινωνικές και ειδικές υπηρεσίες 
που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XIV του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 
Η σύμβαση θα καταρτιστεί με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στην παρούσα και θα διέπεται από το 
Ελληνικό Δίκαιο. Για θέματα που δεν θα ρυθμίζονται από 
την σύμβαση θα έχουν ανάλογη εφαρμογή οι σχετικές 
διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί δημοσίων 
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συμβάσεων προμηθειών.   

 
Αντικείμενο Σύμβασης 

 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑ ΨΑΧΝΑ (& ΧΑΛΚΙΔΑ) ΚΑΙ ΘΗΒΑ 

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής 
προσφορών 
 
 
 

Ημερομηνία :         
Ημέρα : 
Ώρα :  

23.4.2018 
Δευτέρα 
19.00 μ.μ. 

Τόπος Υποβολής προσφορών του Διαγωνισμού Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (ηλεκτρονική υποβολή) με αριθμ. 
συστήματος 56387 
και  σε έντυπη μορφή  (μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της 
ηλεκτρονικής προσφοράς) αποστολή στη διεύθυνση: 

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Θέση Σκληρό 

Ψαχνά Ευβοίας, ΤΚ 34400 
Τμήμα Πρωτοκόλλου  

ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΙΘΜ. & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ( ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 56387): 2187/13.4.2018 

για την «Σίτιση των φοιτητών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 
στα Ψαχνά (& Χαλκίδα) και Θήβα» 

Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία 

ή το πρωτόκολλο» 
Συνολικός Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Δαπάνης Πεντακόσιες οκτώ χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα έξι ευρώ 

(508.896,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Καθαρό 
ποσό 410.400,00 Ευρώ και ΦΠΑ 98.496,00 Ευρώ) 

CPV 55322000-3 
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Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση  στην 
διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜΔΗΣ 

 
 
13.4.2018 

 
Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση  στην 
διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ 

 
 
13.4.2018 

Ημερομηνία & ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των προσφορών 

24.4.2018 Ώρα: 11.00 π.μ. 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών σίτισης των φοιτητών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στα 
Ψαχνά (& Χαλκίδα) και Θήβα και προσωρινής ισχύος, ήτοι από την υπογραφή της μέχρι την εξάντληση του 
συμβατικού ποσού με την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, βάσει 
του άρθρου 32, παρ. 2γ.  του Ν. 4412/2016.  
Οι ζητούμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό CPV: 55322000-3 (υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων), βάσει 
του Καταλόγου Κοινής Ονοματολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement Vocabulary 
codes-CPV).  
Είδος σύμβασης: Κοινωνικές και ειδικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος 
Α΄ του Ν. 4412/2016. 

2. ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Κλειστή Διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κάτω των ορίων στο μέτρο που είναι 
απολύτως απαραίτητο, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για το ΤΕΙ Στερεάς 
Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 5, 32 παρ. 2γ, 107 παρ. 2 και 3, και λοιπές διατάξεις του Ν. 4412/2016 
καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις που καθορίζουν τους εφαρμοστέους διαδικαστικούς κανόνες, καθόσον δεν είναι 
δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με 
δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού. 

3. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Οι υπηρεσίες της σύμβασης θα πραγματοποιηθούν: 

• Στα Ψαχνά (& Χαλκίδα) 

• Στη Θήβα 
Η Γεωγραφική Περιοχή των υπηρεσιών της σύμβασης, βάσει της κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών 
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Μονάδων (Nomenclature of territorial units for statistics-NUTS) του δημόσιου φορέα/τόπου παράδοσης είναι: EL64-
Στερεά Ελλάδα ή ειδικότερα EL642-Εύβοια και EL641-Βοιωτία. 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
O ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων 
ενενήντα έξι ευρώ (508.896,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Καθαρό ποσό 410.400,00 Ευρώ και ΦΠΑ 
98.496,00 Ευρώ). Η δαπάνη θα γίνει σε βάρος του ΚΑΕ 2631 του Τακτικού Προϋπολογισμού του ΤΕΙ Στερεάς 
Ελλάδας (σχετική η υπ’ αριθμ. πρωτ. 154861/Β2/18.9.2017 απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την έγκριση ανάληψης 
υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Εξόδων  2631 «Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων» 
από το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας για τα έτη 2018-2021».  
Ο ως άνω ενδεικτικός προϋπολογισμός αναφέρεται στο μέγιστο (1900: 1.650 (Ψαχνά & Χαλκίδα) και 250 (Θήβα)- 
βάσει της αριθμ. 120/3.10.2017 απόφασης της Συγκλήτου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) ημερήσιο αριθμό δικαιουμένων 
δωρεάν σίτισης για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού. 
Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας δύναται να τροποποιεί τον ανωτέρω αριθμό των σιτιζομένων φοιτητών εφόσον 
τροποποιηθεί η επιχορήγηση για την σίτιση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων ή τροποποιηθεί 
ο αριθμός των αιτούντων φοιτητών για δωρεάν σίτιση ή τροποποιηθεί το ποσό της ημερήσιας αποζημίωσης που 
αναλογεί για την σίτιση κάθε φοιτητή ή τροποποιηθεί το επιβαλλόμενο στην προσφερόμενη υπηρεσία ποσοστό 
Φ.Π.Α. ή για άλλο λόγο που θα αναφέρεται στη σχετική απόφαση της Συγκλήτου. 

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

1. Του Π.Δ.100/2013 (ΦΕΚ 135Α/5.6.2013) περί Συγχωνεύσεως του Τ.Ε.Ι Λαμίας και του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε 
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το π.δ. 127/2013 (ΦΕΚ 
190Α/16.9.2013).  

2. Του Ν.4046/2012 (ΦΕΚ 28Α) «Έγκριση των σχεδίων συμβάσεων χρηματοδοτικής διευκόλυνσης μεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Τράπεζας της Ελλάδας, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδας και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του 
δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας». 

3. Του άρθρου 3, του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74Α΄) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(ΦΕΚ 161Α΄) και λοιπές ρυθμίσεις». Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Την αριθμ. 66/29-06-2016 απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, που δημοσιεύτηκε στο 
Φ.Ε.Κ./τ.Υ.ο.Δ.Δ./378/15-07-2016, καθώς και την αριθμ. 136019/l1/24-08-2016 (ΑΔΑ: 652Η4653ΠΣ-Δ5Ν) 
Διαπιστωτική Πράξη της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με την οποία 
διορίζεται ο κ. Πέτρος Λάμψας, ως Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, με τετραετή θητεία, από 1-09-
2016 έως 31-08-2020. 
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5. Του Π.Δ.136/2011 (ΦΕΚ 267Α) «Περί καθορισμού κατωτάτου ύψους των δαπανών που ελέγχονται από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ.87/2014 (ΦΕΚ 131Α΄). 

6. Του Π.Δ..80/2016 (ΦΕΚ 145Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει. 
7. Του άρθρου 63, του ν.4055/2012 (ΦΕΚ 51Α) «Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής». 
8. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (άρθρο 10 του ν. 
4337/2015 ΦΕΚ Α 129). 

9. Της Πράξης 6/28.2.2012 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 38Α) «Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της 
παρ.6, του άρθρου 1, του ν.4046/2012».  

10. Του ΠΔ 25/2014 (ΦΕΚ 44/Α/25.02.2014) «Ηλεκτρονικό Αρχείο κα Ψηφιοποίηση Εγγράφων». 
11. Του Ν. 4472/2017 (Μέρος Ζ, Αρθ. 163) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων 

του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής 
στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και 
λοιπές διατάξεις». 

12. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” , όπως τροποποιήθηκε και  ισχύει. 

13. Του ν. 4441/2016 , άρθρο 22 (Α΄ 227) - «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση 
κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»,  τροποποίηση του ν. 4412/16. 

14. Του Ν.4446/2016, άρθρο 50 (Α' 240), τροποποίηση του ν. 4412/16. 
15. Του Ν.4447/2016, άρθρο 46 (Α' 241), τροποποίηση του ν. 4412/16. 
16. Του Ν.4456/2017, άρθρο 34 και άρθρο 49  (Α' 24), τροποποίηση του ν. 4412/16. 
17. Το υπ’ αριθμ. 387/1983 Π.Δ. «Λειτουργία, οργάνωση, διοίκηση Φοιτητικών Λεσχών στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές αυτών». 
18. Του υπ’ αριθμ. 497/1984 Π.Δ. «Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των σπουδαστικών λεσχών των 

Τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΤΕΙ)». 
19. Την αριθ. Φ547452/Β3 (ΦΕΚ 836/Β/30.5.2007) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας  & Οικονομικών και 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων «Αύξηση του ημερήσιου σιτηρεσίου για τους προπτυχιακούς 
φοιτητές − σπουδαστές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». 

20. Την αριθ.Φ5/68535/Β3/18.6.2012 (ΦΕΚ 1965Β΄) Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Παιδείας Δια 
Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή 
δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.». 

21. Της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

22. Την με αριθμ. πρωτ. Π1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος με θέμα «Ενημέρωση για το Εθνικό 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

23. Της αριθμ. 56902/215/19.5.2017 υπουργικής απόφασης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ» (ΦΕΚ 2710/Β/2.8.2017). 
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24. Του Ν. 3861/2010 «ενίσχυση διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες 
διατάξεις». 

25. Του Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 
(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204 τ. Α΄/15-11-
2011). 

26.  Του Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και 
άλλες Διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Πρώτου Άρθρου του Ν. 
4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014). 

27. Του Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων…και άλλες διατάξεις», (άρθ. 
9, παρ.4β). 

28. Του Ν. 4250/26-03-2014, άρθρο 3 περί της «Απλούστευσης των διαδικασιών προμηθειών Δημοσίου». 
29.  Του Ν.4254/07-07-2014 « Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής 

του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις». 
30. Της κατευθυντήριας οδηγίας 13-Απόφαση 303/2015 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

(ΑΔΑ:ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7). 
31. Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 
32. Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 
33. Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 

μελών τους με κλήρωση». 
34. Του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 
35. Του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15». 
36. Του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα». 
37. Του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία». 
38. Του Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α΄/4.8.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις 

για την έρευνα και άλλες διατάξεις». 
39. Του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ 195/Α΄/6.9.2011) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των  
40. Συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2741/99 ως εξής: Του Ν. 2741 (ΦΕΚ 199/Α΄/99) άρθρο 8 «Ενιαίος 

Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του ΥΠ.ΑΝ.», όπως τροποποιήθηκε με 
την παρ.27 του άρθρου 12 του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α’/05). 

Β. Τις Αποφάσεις: 
1. Την αριθ.6303/9.9.2016 Απόφαση του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας περί «Ορισμού Αναπληρωτών 

Προέδρου και Ανάθεση Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 3165Β/3.10.2016).  
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2. Την αριθ.158/2016 (ΦΕΚ 3698Β /16.11.2016) Απόφαση της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 
3. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 154861/Β2/18.9.2017 απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (ΑΔΑ: 66Υ94653ΠΣ-ΑΞΡ) για την 

έγκριση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του Κ.Α.Εξόδων 2631 «Χορηγίες για τη λειτουργία 
φοιτητικών συσσιτίων» από το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας για τα έτη 2018-2021. 

4. Της υπ’ αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 (ΦΕΚ 2161/τ.Β΄/23.6.2017) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις 
λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις. 

5. Της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

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

7. Την υπ’ αριθμ. 135/3.4.2018 απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ: ΩΜ9ΓΟΞΑ0-ΗΦΖ). 
8. Την Αριθμ. 232/2018 (ΑΔΑ: 7ΝΧΩΟΞΑ0-Υ8Ω) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 

με αριθμ. καταχώρησης στο βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής: 232/2018. 
9. Της  αριθμ Α.Π. 949/13.2.2018 (ΑΔΑ Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) Κατευθυντήριας οδηγίας 23 της ΕΑΑΔΗΣΥ 
10. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

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

6. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του 
διαγωνισμού (ΕΣΗΔΗΣ- αριθμ. συστήματος 56387) μια (1) εργάσιμη μέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών ήτοι 24.4.2018, ημέρα Τρίτη  και ώρα 11:00 μ.μ., μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων 
στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την 
ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  
 

7.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 
Αντίγραφα και πληροφορίες για τη διαπραγμάτευση παρέχονται μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο 
του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο 
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι 
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ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 
ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. Οι ως άνω 
συμπληρωματικές πληροφορίες ζητούνται και παρέχονται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ημερών πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Ο υποψήφιος φορέας δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση 
να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συμβούλου ή στελέχους διοίκησης 
του Ιδρύματος. 

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

9. ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Όπου στην παρούσα γίνεται αναφορά στον όρο «διαπραγμάτευση» νοούνται όλα τα κατά περίπτωση έγγραφα 
αυτής. 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 
1. Η υπ΄ αριθμ. πρωτ. ΤΕΙ  2187/13.4.2018 πρόσκληση 
2. Η υπ΄ αριθμ. 2188/13.4.2018 διακήρυξη  με τα παραρτήματα αυτής, 
3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις 

προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

10. ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ  
Ο οικονομικός φορέας δεσμεύεται ότι: 
α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 
4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων 
της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, 
β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και 
κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγεί, 
γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

11. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας απαιτείται να διαθέτει εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο 
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πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 
1924/02.06.2017) και να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  Ειδικότερα, 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαπραγμάτευση έχουν όσοι ασκούν νομίμως δραστηριότητα συναφή με το 
αντικείμενο, ειδικότερα :  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, 
σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1,2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος 
I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να 
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει 
από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 
 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της 
αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
Εφόσον υποψήφιος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποβάλλει ατομικά προσφορά, δεν δύναται να συμμετάσχει στο 
διαγωνισμό ως μέλος ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας. Σε αυτήν την περίπτωση θεωρείται ότι έχουν 
υποβληθεί δύο προσφορές και απορρίπτονται αμφότερες ως απαράδεκτες. 

12. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων οικονομικός φορέας, 
εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα 
μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
12.1. Όσοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 (άρθρο 57 παρ. 1 έως 6 
της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), ήτοι υπάρχει εις βάρος των νομίμων εκπροσώπων τους αναλόγως της νομικής μορφής 
που έχουν (π.χ. Πρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος για τις Α.Ε., διαχειριστές για τις Ο.Ε., Ε.Ε. 
και Ε.Π.Ε., Πρόεδρος για τους συνεταιρισμούς, κ.λπ.) και έχουν αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν ή 
περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: 
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α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 
11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 
και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, 
για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως 
ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-
πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215 ). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 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  στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 
 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 
νόμιμους εκπροσώπους τους. 
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση 
 
12.2  Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α)Όταν προσφέρων οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 
απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 
εθνική νομοθεσία ή/και  
β)Όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι οι οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή κοινωνικής ασφάλισης.  
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  
ή/και 
γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 
12.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 
κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να 
θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
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(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί 
να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του 
Κεφαλαίου 16 της παρούσας,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το 
οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων 
έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.  
12.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη 
διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 
12.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 12.1, 12.2. γ) και 12.3. μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν 
ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας 
κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
12.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη 
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
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12.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 
4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της 
σύμβασης. 

13. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, η οποία θα λάβει υπόψη τη σταθερή τιμή του ημερήσιου 
σιτηρεσίου, που σήμερα ανέρχεται στο ποσό των 1,80€, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24% (ΦΕΚ 
836/Β΄/30.5.2007) και θα προκύψει αποκλειστικά βάσει των κάτωθι κριτηρίων: 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ 

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ (σi) 

 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

Κ1 Μελέτη λειτουργίας των εστιατορίων (περιλαμβάνει και τα 
μέτρα για την Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού και των 
σιτιζομένων). 

20% 100-120 

Κ2 Προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας των 
χρησιμοποιουμένων πρώτων και βοηθητικών υλών τροφίμων 
και των τελικών μενού που σερβίρονται (από το στάδιο της 
προμήθειας ως την επεξεργασία και την κατανάλωση) και 
ενδεχόμενη προσφορά για περαιτέρω βελτίωσή τους. 

32% 100-120 

Κ3 Εμπλουτισμός και βελτίωση του προσφερόμενου 
εδεσματολογίου. 
Κ3.1: Βελτίωση του πρωινού (7%) 

Κ3.2: Βελτίωση πρώτου πιάτου (7%) 

Κ3.3: Βελτίωση κυρίως πιάτου (7%) 

Κ3.4: Βελτίωση συνοδευτικού (7%) 

28% 100-120 

Κ4 Επιπλέον παροχές και βελτιώσεις επί του έργου, που δεν 
προβλέπονται από τη διακήρυξη και αποσκοπούν στην 
αναβάθμιση της ποιοτικής εξυπηρέτησης των μελών της 
κοινότητας του ιδρύματος  

20% 100-120 

 
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ                                         100% 

 

Περιγραφή κριτηρίων ανάθεσης 
Η προσφορά θα αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί ως εξής: 
Κριτήριο 1. Μελέτη λειτουργίας των εστιατορίων (περιλαμβάνει και τα μέτρα για την Υγιεινή και  ασφάλεια του 
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προσωπικού και των σιτιζομένων):  
Η μελέτη λειτουργίας του εστιατορίου. Ιδιαιτέρως θα ληφθούν υπόψη (i) ο αριθμός ατόμων (πλήρους και μερικής 
απασχόλησης), η καταλληλότητα, οι ειδικότητες, η εμπειρία και η κατάρτιση του προτεινόμενου προσωπικού, στο 
οποίο θα ανατεθεί η εκτέλεση της σύμβασης. Τα στοιχεία αυτά θα περιέχονται σε αναλυτική κατάσταση και θα 
πρέπει να τεκμηριώνονται με τους τίτλους σπουδών, τίτλους ειδίκευσης και προϋπηρεσίες που θα απαιτούνται από 
το προτεινόμενο προσωπικό, (ii) τα μέτρα ασφαλείας από ατυχήματα και άλλους κινδύνους, μέσω των οποίων θα 
εξασφαλίζεται η ασφαλής για το προσωπικό και τους σιτιζόμενους λειτουργία των χώρων των εστιατορίων, (iii) τα 
μέτρα υγιεινής που θα υιοθετηθούν για το προσωπικό, τις εγκαταστάσεις των εστιατορίων, τα χρησιμοποιούμενα 
σκεύη και εξοπλισμό και το τελικό προϊόν και (iv) η αποτελεσματικότητα του προτεινόμενου σχήματος οργάνωσης 
και διοίκησης των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
Κριτήριο 2. Προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας των χρησιμοποιουμένων πρώτων και βοηθητικών υλών 
τροφίμων και των τελικών μενού που σερβίρονται (από το στάδιο της προμήθειας ως την επεξεργασία και 
την κατανάλωση) και ενδεχόμενη προσφορά για περαιτέρω βελτίωσή τους:  
Οι προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας των χρησιμοποιουμένων πρώτων και βοηθητικών υλών τροφίμων και 
των τελικών μενού που σερβίρονται (από το στάδιο της προμήθειας ως την επεξεργασία και την κατανάλωση). Θα 
αξιολογηθεί και θα βαθμολογηθεί ανάλογα η συμφωνία της ποιότητας των προσφερόμενων υλικών με την 
προτεινόμενη ποιότητα των τεχνικών προδιαγραφών, καθώς και τυχόν προσφερόμενα υλικά με πρόσθετα ποιοτικά 
στοιχεία. 
Κριτήριο 3. Εμπλουτισμός και βελτίωση του προσφερόμενου εδεσματολογίου 
Κριτήριο 3.1: Βελτίωση του πρωινού  
Ο εμπλουτισμός του πρωινού γεύματος, σε σχέση με το προτεινόμενο από την παρούσα διαπραγμάτευση 
εδεσματολόγιο πρωινού γεύματος, με επιπλέον προσφερόμενα υψηλής διατροφικής αξίας είδη ή επιπλέον 
προσφερόμενες υψηλής διατροφικής αξίας επιλογές, θα βαθμολογείται με 4 μονάδες πέραν των 100 και μέχρι τις 
120 για κάθε επιπλέον προτεινόμενο είδος ή επιλογή. 
Κριτήριο 3.2: Βελτίωση πρώτου πιάτου  
Εφόσον η προσφορά προβλέπει ότι καθημερινά θα προσφέρονται στο μενού περισσότερες της μιας επιλογές για το 
πρώτο πιάτο, τότε κάθε πρόσθετη επιλογή θα βαθμολογείται με 4 μονάδες πέραν των 100 και μέχρι τις 120. Ως 
επιπλέον επιλογές μπορούν να προσφέρονται είτε κάποια από αυτά που περιλαμβάνονται στον κατάλογο πρώτου 
πιάτου του εδεσματολογίου της παρούσας διαπραγμάτευσης, είτε άλλα υψηλής διατροφικής αξίας.  
Κριτήριο 3.3: Βελτίωση κυρίως πιάτου 
Όταν ο προσφέρων τηρεί αριθμητικά τις επιμέρους επιλογές λαμβάνει 100 μονάδες. Όσο περισσότερες εναλλαγές 
υπάρχουν εντός της εβδομάδος στα είδη γαρνιρίσματος και στον τρόπο μαγειρέματος τόσο περισσότερες μονάδες 
λαμβάνει ο προσφέρων μέχρι τις 120. Η βαθμολογία είναι σχετική μεταξύ των προσφερόντων. Στη βαθμολόγηση θα 
ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη η ποικιλία στον τρόπο παρασκευής φαγητών που στο πρόγραμμα επαναλαμβάνονται 
(π.χ., κοτόπουλο ψητό, κοτόπουλο κοκκινιστό, κοτόπουλο ρολό). 
Κριτήριο 3.4: Βελτίωση συνοδευτικού  
Εφόσον η προσφορά προβλέπει ότι καθημερινά θα προσφέρονται στο μενού περισσότερες των δύο επιλογών για 
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το συνοδευτικό πιάτο, τότε κάθε πρόσθετη επιλογή θα βαθμολογείται με 4 μονάδες πέραν των 100 και μέχρι τις 120. 
Ως επιπλέον επιλογές μπορούν να προσφέρονται είτε κάποια από αυτά που περιλαμβάνονται στον κατάλογο 
συνοδευτικών του εδεσματολογίου της παρούσας, είτε άλλα υψηλής διατροφικής αξίας. 
Κριτήριο 4. Επιπλέον παροχές και βελτιώσεις επί του έργου, που δεν προβλέπονται από τη διαπραγμάτευση 
και αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ποιοτικής εξυπηρέτησης των μελών της κοινότητας του ιδρύματος:  
Επιπλέον παροχές και βελτιώσεις επί του έργου που δεν προβλέπονται από τη διαπραγμάτευση και αποσκοπούν 
στη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων φαγητών, στην ποιοτικότερη εξυπηρέτηση των μελών της 
ακαδημαϊκής κοινότητας και ως προς τις πλουσιότερες παροχές προς αυτά, όπως η ύπαρξη ενός καθημερινού 
υγιεινού πιάτου από βιολογικά υλικά, η δυνατότητα παροχής γευμάτων, μετά από συνεννόηση, για ομάδες φοιτητών 
με ειδικές διατροφικές ανάγκες λόγω ειδικών διατροφικών επιλογών (χορτοφάγοι, vegans, κλπ.), θρησκευτικών 
πεποιθήσεων, κλπ. Στην ίδια κατηγορία θα αξιολογηθούν οι χορηγίες που δεσμεύεται να προσφέρει ο υποψήφιος 
ανάδοχος (π.χ. επιπλέον παροχή γευμάτων σε εκδηλώσεις του ιδρύματος/δεξιώσεις). 

Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών  
Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται 
ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι 
απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου.   
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς.  
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας 
επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των 
σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο:  
U = σ1 x Κ1 + σ2 x Κ2 +……+σν x Κν 
όπου Κ1 έως Κν η βαθμολογία που έλαβε η τεχνική προσφορά για το αντίστοιχο κριτήριο και σ1 έως σν οι 
αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας. 
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από 
τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι αυτή που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη συνολική 
βαθμολογία U της τεχνικής προσφοράς. 
Σε κάθε περίπτωση, αξιολογείται και βαθμολογείται μόνο η προσφορά που δεν έχει απορριφθεί σε προηγούμενο 
στάδιο και επιπλέον έχει κριθεί τεχνικά αποδεκτή σύμφωνα με τους καθοριζόμενους βασικούς όρους και τις 
προδιαγραφές που ορίζονται στη διαπραγμάτευση. 
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14. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

14.1  ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η προσφορά θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, 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.)» . 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται 
αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 
4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας θα ρυθμίσει τα της 
συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωση. 
Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής της προσφοράς, ούτως ώστε ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας μπορεί να λάβει γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση 
της προσφοράς στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν 
έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή της 
προσφοράς. 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων 
προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
Η προσφορά υποβάλλεται στην ελληνική γλώσσα. Δικαιολογητικά που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα θα πρέπει 
να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. Ειδικότερα: 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Η προσφορά και τα περιλαμβανόμενα σε αυτή στοιχεία συντάσσεται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύεται από 
επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 
Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία 
έχει συνταχθεί το έγγραφο.  
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 
5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να 
συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
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διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 
έγγραφο.  
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο υποβάλλονται 
στην ελληνική γλώσσα. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
Ο οικονομικός φορέας υποβάλλει με την προσφορά του τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις 
διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά 
του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. 
Εφόσον ο οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού 
απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 
επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, 
την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία 
υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί 
ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται.  
Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως 
περιγράφεται παρακάτω: 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, 
χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό 
φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
Εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών 
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε 
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε 
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν 
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επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν 
προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα 
τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 
αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
Η αποστολή των ανωτέρω στοιχείων και δικαιολογητικών (σε έντυπη μορφή) θα γίνει στην παρακάτω 
διεύθυνση: 

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
Θέση Σκληρό 

Ψαχνά Ευβοίας, ΤΚ 34400 
Τμήμα Πρωτοκόλλου  
ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 56387): 2187/13.4.2018 
για την  «Σίτιση των φοιτητών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στα Ψαχνά (& Χαλκίδα) και Θήβα 

Υπόψη Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού 
«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο» 

 
Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας μπορεί να ζητεί από τον προσφέροντα και υποψήφιο σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά 
τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλει σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 
διαδικασίας . 

14.2  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»  υποβάλλονται  η εγγύηση 
συμμετοχής και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά συμμετοχής καθώς 
και η τεχνική προσφορά, τα οποία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου.pdf και 
προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ηλεκτρονική υποβολή (με 
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν υπογράφονται από τον 
ίδιο, φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται: 

14.2.1 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ποσοστού 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού για τον οποίον 

υποβάλλει προσφορά ο υποψήφιος, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και την ενότητα 18.1 και το Παράρτημα Γ της 
παρούσης. Ειδικότερα, εγγύηση συμμετοχής ποσού οκτώ χιλιάδων διακοσίων οκτώ ευρώ (8.208,00 

 22 



Ευρώ). 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου .pdf 
και προσκομίζεται από αυτόν στην αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή 
(πρωτότυπο) εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω 
υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες 
φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για τουλάχιστον ένα μήνα (1) μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς. 
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 
να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2. Συμπληρωμένο το «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79, παρ.4, του 
ν.4412/2016(Α147)», από τους νόμιμους εκπροσώπους της συμμετέχουσας εταιρείας, το οποίο πρέπει να 
υποβάλει υποχρεωτικά, με πρωτότυπη υπογραφή, όπως αναλυτικά περιγράφεται στο Παράρτημα Ε της 
οικείας διαπραγμάτευσης. Το ΤΕΥΔ διατίθεται, για διευκόλυνση του υποψηφίου και σε ηλεκτρονική 
επεξεργάσιμη μορφή (word) στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού( ΕΣΗΔΗΣ). 
Σημειώνεται ότι κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση 
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται 
στην παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα σε αυτήν την περίπτωση νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 
χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον 
οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  

3 Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του αρθρ. 8 του ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία να 
αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού ή διαδικασία ανάθεσης, στον οποίο συμμετέχουν και να 
δηλώνεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσας διακήρυξης. 

 
Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισμού 
του  υποψηφίου αναδόχου από τη διαπραγμάτευση. 
 
Διευκρινίσεις για τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού έχει το δικαίωμα μετά την κατάθεση της προσφοράς να ζητήσει, μέσω του 
συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, από τον υποψήφιο οικονομικό φορέα διευκρινίσεις σχετικά με το περιεχόμενο της νομίμως 
και εμπροθέσμως υποβληθείσας προσφοράς του. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, λαμβάνονται υπόψη 
μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο. Στην 
περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο οικονομικό φορέα και δεν θεωρείται 
αντιπροσφορά. 
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14.2.2  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ»  
Στον υποφάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται στοιχεία και δικαιολογητικά της 
τεχνικής προσφοράς του προσφέροντος, τα οποία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 
τύπου.pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την ηλεκτρονική 
υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
Η τεχνική προσφορά θα πρέπει κατά ελάχιστο να περιέχει: 
1. Συμπληρωμένους  τους πίνακες A.2. του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ της παρούσας διαπραγμάτευσης. Οι πίνακες διατίθενται, για διευκόλυνση του  
υποψηφίου και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή (word) στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού ( ΕΣΗΔΗΣ) . 
Ειδικότερα, προτεινόμενο πρόγραμμα σίτισης τεσσάρων (4) εβδομάδων για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό. Το 
προτεινόμενο πρόγραμμα για μεσημεριανό - βραδινό θα περιλαμβάνει α) πρώτο πιάτο με δυνατότητα 2 επιλογών, 
β) κυρίως πιάτο με δυνατότητα 3 επιλογών για το μεσημεριανό και 2 επιλογών για το βραδινό, γ) σαλάτα εποχής με 
δυνατότητα επιλογής μεταξύ νωπής και βραστής και δ) επιδόρπιο. 
2. Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό για το χρόνο ισχύος της προσφοράς του. 
3. Τα μέσα απόδειξης τα οποία απαιτούνται για τα κριτήρια ανάθεσης, όπως αυτά αναφέρονται στο Κεφάλαιο 13 

της παρούσας. 
4. Άδεια λειτουργίας εστιατορίου στη Χαλκίδα και στη Θήβα εάν υπάρχει, ή ενοικιαστήρια συμβόλαια ή Υπεύθυνες 

Δηλώσεις σύμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου 8, του 1559/1986, των ιδιοκτητών των ακινήτων ότι 
υπάρχει συμφωνία ενοικίασης με τον υποψήφιο ανάδοχο αίθουσας τουλάχιστον 140 τ.μ. σε κεντρικό σημείο της 
Χαλκίδας και τουλάχιστον 140 τ.μ. στην Θήβα (η θέση της οποίας θα πρέπει να είναι πλησίον-απόσταση 
μικρότερη του ενός χιλιομέτρου- των εγκαταστάσεων του Παραρτήματος του ΤΕΙ, καθώς και ότι το ακίνητο θα 
είναι διαθέσιμο να παραδοθεί στον ανάδοχο έτοιμο για χρήση εστιατορίου κατά την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. 

  

O φάκελος της τεχνικής προσφοράς -με ποινή απόρριψης της προσφοράς- δεν πρέπει να περιέχει κανένα 
οικονομικό στοιχείο που αφορά στον υποφάκελο «οικονομική προσφορά».  
 

14.2.3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «OIKONOMIKH  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική 
Προσφορά». 
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 
Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
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αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 
συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 
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 
ΦΠΑ. Διαφοροποίηση (είτε προς τα κάτω είτε προς τα άνω) της άνω τιμής των € 1,80 δεν επιτρέπεται. 
Επίσης, ο προσφέρων επισυνάπτει σε ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο θα είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β –
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας διαπραγμάτευσης. 
Προσφορά η οποία δεν θα περιέχει τα ανωτέρω στοιχεία απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

14.3. ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η προσφορά ισχύει και δεσμεύει τον υποψήφιο φορέα επί εκατόν είκοσι ημέρες (120) ημερολογιακές ημέρες 
από την επόμενη της διενέργειας της διαπραγμάτευσης. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, 
εφόσον τούτο ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα 
εξήντα (60) ημερών, σύμφωνα με του άρθρο 97 του Ν.4412/2016.  
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν 
από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και το Κεφάλαιο 18 της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο 
με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της 
διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η 
συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε ο οικονομικός φορέας που συμμετέχει στη 
διαδικασία μπορεί να επιλέξει είτε να παρατείνει την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής του, εφόσον του 
ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς του είτε όχι. Στην τελευταία 
περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται εφόσον ο οικονομικός φορέας έχει παρατείνει την προσφορά του. 

14.4 ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ – ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Αντιπροσφορές και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως 
απαράδεκτες. 
Ειδικότερα: 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε 
κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα 
διαπραγμάτευση, 
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β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και 
την συμπλήρωσή της, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 4.1. της 
παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) η  οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές, .  
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης και 
αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

14.5 ΤΙΜΕΣ 
Οι τιμές θα πρέπει να δίδονται σε ΕΥΡΩ και σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 
Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής ή όρο για σταθερότητα ισοτιμίας, μεταξύ ξένου νομίσματος και 
ΕΥΡΩ, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

15. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

15.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς θα γίνει μία (1) εργάσιμη ημέρα μετά την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών, ήτοι στις 24.4.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού), 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών 
αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα 
που θα γνωστοποιηθεί στον οικονομικό φορέα του οποίου η προσφορά κρίθηκε αποδεκτή μετά την αξιολόγηση των 
λοιπών στοιχείων αυτών. 

15.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση της προσφοράς η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτής μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
των κειμένων διατάξεων. 
Ειδικότερα: 
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α) Tο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού) καταχωρεί τα στοιχεία του οικονομικού 
φορέα, καθώς και τα υποβληθέντα αυτού δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 
οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση μόνο της τεχνικής 
προσφοράς του προσφερόμενου, τα οποίου τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση και 
βαθμολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη ή την 
αποδοχή της τεχνικής προσφοράς. 
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και της τεχνικής προσφοράς μπορεί να συντάσσεται ενιαίο 
πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην 
αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 
Τα αποτελέσματα των εν λόγω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής» & «Τεχνική Προσφορά» επικυρώνονται με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου (Σύγκλητος) της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια 
αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στον προσφέροντα. Κατά της εν 
λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 15.3 της παρούσης. 
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζεται, ο φάκελος της οικονομικής 
προσφοράς εφόσον δεν έχει απορριφθεί ο οικονομικός φορέας στα πρώτα στάδια της διαπραγμάτευσης. 
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς που αποσφραγίστηκε και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή της και την ανάδειξη ή μη του 
προσωρινού αναδόχου. 
Τα αποτελέσματα του εν λόγω σταδίου («Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου 
οργάνου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ,  στον προσφέροντα. Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική 
προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα 15.3 της παρούσας. 

15.3 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
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.  
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Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον 
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο 
φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων 
πιστοποιητικών. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ 
του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  
της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  
Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή 
σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί 
την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης 
επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά 
μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 
Η Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 
• κοινοποιεί 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. 
• διαβιβάζει 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. 
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15.4 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, 
για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής 
του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει 
ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 
παράλειψη.  

16. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1) για την παράγραφο 12.1. Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, 

ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της 
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει 
ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και 
στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 12.1, 

2) για τις παραγράφους 12.2 και 12.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην 
Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της 
έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 
δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν 
προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση.  
Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην 
Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων. 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο 
ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 12.1 και 
12.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 12.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
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Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι 
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 12.1 και 12.2 και στην περίπτωση β΄ 
της παραγράφου 12.3 
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 12.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 
ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

3) για τις περιπτώσεις του άρθρου 12.2.γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού 
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

4) για την παράγραφο 12.7. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε 
βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

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

6) Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

7) Υπεύθυνη δήλωση του 1559/1986, (του νόμιμου εκπροσώπου εάν πρόκειται για νομικά πρόσωπα), σχετικά 
με την υποχρέωση για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας σχετικά με την 
καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες δεν μπορεί να υπολείπονται των κατώτατων ορίων που 
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προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις τυχόν ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, την 
τήρηση του νόμιμου ωραρίου, την ασφαλιστική κάλυψη, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των 
εργαζομένων κ.λπ. 

8) Υπεύθυνη δήλωση του 1559/1986, ότι αναλαμβάνουν την υποχρέωση προσκόμισης ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου γενικής αστικής ευθύνης εστιατορίων για την κάλυψη ζημιών που μπορεί να προκληθούν σε 
τρίτους από τη λειτουργία της επιχείρησης, κατ’ ελάχιστο ποσού 120.000,00€, στην περίπτωση που 
αναδειχθούν ανάδοχοι κατά το στάδιο της κατακύρωσης. 

9) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του 1559/1986, στην οποία θα δηλώνουν 
ότι σε περίπτωση ανάδειξής τους ως αναδόχων, αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνουν την 
υποχρέωση της προσκόμισης, εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, 
βεβαίωσης εγκατάστασης συστήματος H.A.C.C.P. (Hazard Analysis Critical Control Points) ή ισοδύναμου, 
αλλά και βεβαίωσης για τη συνεχή υποστήριξή του για όλους τους χώρους που θα λειτουργήσουν τα 
εστιατόρια, βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 93/43/ΕΟΚ και της Κ.Υ.Α. 487/2000 (ΦΕΚ 1219Β΄). Ο ανάδοχος 
υποχρεούται στη προσκόμιση του παραπάνω πιστοποιητικού το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί από φορέα 
διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ. 

10) Υπεύθυνη δήλωση του 1559/1986, στην οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση ανάδειξής τους ως 
αναδόχων αποδέχονται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
συναφθησόμενη σύμβαση και ιδίως ότι αναλαμβάνουν την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Παράρτημα Α της παρούσας ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

 
Επισήμανση: Σε ότι αφορά στις Υπεύθυνες Δηλώσεις και αναφορικά με το χρόνο υποβολής και θεώρησης των 
ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 4250/2014. 
Οι ως άνω Υπεύθυνες Δηλώσεις φέρουν ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της 
καταληκτικής ημέρας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από 
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. Απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να έχουν ημερομηνία υπογραφής ταυτόσημη 
με την ημερομηνία ψηφιακής υπογραφής. 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός μιας (1) εργάσιμης 
ημέρας από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 
προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο 
να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω 
του Συστήματος, ειδοποίησής του. Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω 
προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  
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Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του εάν: 
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, 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. 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις 
τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης 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.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή 
του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη 
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του 
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με 
την απόφαση κατακύρωσης. 

17. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών στον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του 
συστήματος.   
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 
συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην ενότητα 15.3. της παρούσας 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών,  
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 του ν. 
4129/2013,  
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα 
τα δικαιολογητικά κατακύρωσης και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης 
προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 
πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος και  καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

18. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
Οι εγγυητικές επιστολές του συγκεκριμένου κεφαλαίου εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης 
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της 
παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η 
εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η 
εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: 
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως 
και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διαπραγμάτευσης και την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής 
προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον 
εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 
και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

18.1 ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τον συμμετέχοντα 
οικονομικό φορέα (προσφέροντα), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, όπως αναφέρεται στην ενότητα 14.2.1 της 
παρούσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά 
από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συμμετοχής.  
Το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ της παρούσης και τα 
οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
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Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 
παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 12.3 και 12.4 της παρούσας, δεν 
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύμβασης. 

18.2. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 
β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της κατακυρωθείσας αξίας της σύμβασης, 
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης, ποσού είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι 
ευρώ (20.520,00 Ευρώ). 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
προαναφερόμενα στοιχεία και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της να 
είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Γ της παρούσης και τα οριζόμενα στο άρθρο 
72 του ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων 
της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα 
ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί 
στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά 
την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την 
εγκυρότητά τους. 

19. ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Μηνιαίως και μετά την ολοκλήρωση των υπηρεσιών σίτισης από τους ανωτέρω αναδόχους και στο μέγιστο αριθμό 
δικαιουμένων δωρεάν σίτισης φοιτητών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, όπως αυτός προκύπτει από την αρμόδια 
υπηρεσία του ΤΕΙ 
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται κάθε μήνα με χρηματικό ένταλμα, το οποίο εκδίδεται στο όνομά του, 
βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών, όπου κατ’ ελάχιστον είναι: 

1. Πρακτικό Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας.  
2. Πρακτικό Επιτροπής Φοιτητικού Εστιατορίου. 
3. Πρακτικά Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής.  
4. Τιμολόγιο του αναδόχου. 
5. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
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6. Κατάσταση προσωπικού, στην οποία θα αναγράφονται και οι τυχόν τροποποιήσεις (νέες προσλήψεις, 
απολύσεις, ωράριο εργασίας κ.λπ.), θεωρημένη από το οικείο Τμήμα Επιθεώρησης  Εργασιακών Σχέσεων. 

7. Αντίγραφο της τρέχουσας ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) από το ΙΚΑ. 
8. Κατάσταση απόδοσης των Ασφαλιστικών εισφορών για το απασχοληθέν στο έργο προσωπικό του 

Αναδόχου, στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, αναλόγως των εγκυκλίων του φορέα, σχετικά με το 
ληξιπρόθεσμο των αναλογουσών εισφορών, με θεώρηση του ασφαλιστικού οργανισμού ή άλλο 
αποδεικτικό από το οποίο να αποδεικνύεται η καταβολή. 

9. Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου ότι έχει καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές, τους μισθούς, τα 
επιδόματα κ.λπ. στο  απασχοληθέν προσωπικό. 

10. Αντίγραφο μισθολογικής κατάστασης απασχολούμενου προσωπικού στην Αναθέτουσα Αρχή, 
υπογεγραμμένη από το προσωπικό ως προς την εξόφλησή του. 
 

Οι Κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής: 
α) Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων 
Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή, δεν θα 
γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων 
(τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και 
λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις. 
β) Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος από τον Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος Φυσικών ή Νομικών Προσώπων Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013). 
γ) Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,  σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/2016, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της σύμβασης, καθώς και το χαρτόσημο 0,0018% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 0,00036%. 
δ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Για την κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα 
νόμο, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος της 
κοινής υπουργικής απόφασης του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της 
αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Το 
ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ και 
κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. 
Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας δε θα δέχεται να εξοφλεί τιμολόγια και εν γένει παραστατικά έγγραφα που δεν θα είναι 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.  
Προκαταβολή στον ανάδοχο για οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται. 
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20. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 
σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.  
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως 
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις 
που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν 
την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων,  
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. 
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή 
των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία 
κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η 
παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται 
οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που 
πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση 
όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την 
καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η 
ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη 
λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 132.  
 Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεσή τους 
απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με  
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καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων 
συμβάσεων, δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την 
σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε 
αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.  
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και 
ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που 
διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην 
εκτέλεση της σύμβασης.  
Όταν προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η 
τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και 
ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο 
συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση 
των όρων της σύμβασης. Το ημερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι 
εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Όταν προβλέπεται η 
τήρηση ημερολογίου, τότε οι καταγραφές του αποτελούν στοιχειό για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 
από την επιτροπή παραλαβής. 
 

21. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης 
της αρμόδιας Επιτροπής βάσει των ισχυουσών διατάξεων του Ν. 4412/2016.. 

22. ΔΙΚΙΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση 
κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, 
που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2.3. και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει 
από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης 
στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

23. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
23.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  
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23.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το 
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν 
στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να 
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς 
και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 
συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας (Πρβλ παρ. 2 
του άρθρου 78 του ν. 4412/2016).  
 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.  
23.3 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος αναθέτει την εκτέλεση τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους, 
τότε θα πρέπει να υποβληθούν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του 
κεφαλαίου 12 της παρούσας για κάθε υπεργολάβο, ανεξάρτητα από το ποσοστό της υπεργολαβίας,  ήτοι και σε 
περιπτώσεις ποσοστού μικρότερου του 30%, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του Ν. 4412/2016. 
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. Στην 
περίπτωση αντικατάστασης του απαιτείται ο νέος υπεργολάβος να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 
αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού του κεφαλαίου 12 της παρούσας. 
23.3. Η πληρωμή του υπεργολάβου θα γίνεται από τον ανάδοχο.  

24. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό, συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από το 
διαγωνιζόμενο όλων των όρων της διαπραγμάτευσης  (τεχνικών, οικονομικών κ.τ.λ.) καθώς και του Ν.4412/2016  
(κανονισμός Προμηθειών του Δημοσίου). 
Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για αποζημίωση του προσωπικού του 
αναδόχου από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών, καθώς και από 
οποιαδήποτε άλλης ασφαλιστικής, αστικής, ποινικής φύσεως διαφορά ανακύψει μεταξύ του αναδόχου και του 
προσωπικού που θα έχει προσλάβει για την παροχή της προμήθειας. 
Η σύμβαση κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο στηρίζεται, όπως προσφορά, πρόσκληση, απόφαση 
κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 
Σε περίπτωση που η σύμβαση που θα υπογραφεί καταλείπει κενά, επειδή τα αντισυμβαλλόμενα μέρη δεν 
προέβλεψαν κάποιο ή κάποια συγκεκριμένα θέματα, τότε αυτά θα συμπληρωθούν με συμπληρωματική ερμηνεία, 
σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί από τα 
αρμόδια όργανα και νομολογία, τις αποφάσεις της ΑΕΠΠ και της ΕΑΔΗΣΥ και εν συνεχεία σύμφωνα με την καλή 
πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.  
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Οποιοδήποτε ζήτημα αναφύεται κατά την υλοποίηση της σύμβασης, θα επιλύεται στο πλαίσιο της καλής πίστης και 
των συναλλακτικών ηθών. Οι διαφορές που αφορούν ζητήματα ερμηνείας και εκτέλεσης των συμβατικών όρων, 
υπάγονται στη δικαιοδοσία του Διοικητικού Εφετείου στην περιφέρεια του οποίου καταρτίστηκε η σύμβαση. 
Οποιαδήποτε μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παρούσα διαπραγμάτευση αφενός είναι 
δεσμευτική για τον ανάδοχο ο οποίος και οφείλει να εφαρμόσει τις τυχόν αλλαγές άμεσα αφετέρου δεν δύναται σε 
καμία περίπτωση η μεταβολή αυτή να προκαλέσει οποιαδήποτε πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για το Τ.Ε.Ι. 
Στερεάς Ελλάδας. 
Ό,τι δεν αναγράφεται στην παρούσα διαπραγμάτευση ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και 
της λοιπής κείμενης νομοθεσίας, έστω και δεν αναφέρεται ρητώς στην παρούσα. 
 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ 
Ο ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
 
 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 

 39 



ΜΕΡΟΣ  Β: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2188/13.4.2018 διακήρυξης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ 

Α.1.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 
 

1. Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη αναδόχου που θα αναλάβει τη σίτιση των σπουδαστών του 
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στα Ψαχνά (& Χαλκίδα) και στη Θήβα, με ενιαίο εδεσματολόγιο (μενού) για τρία (3) 
γεύματα την ημέρα (πρωί - μεσημέρι - βράδυ), για όλες τις ημέρες της εβδομάδας. 

 
2. Το πρόγραμμα –εδεσματολόγιο καταρτίζεται από την Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου.  

 
3. Η αμοιβή του αναδόχου από το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, για κάθε σιτιζόμενο σπουδαστή, είναι ίση με το 

εκάστοτε ποσό που χορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο για την ημερήσια σίτιση του σπουδαστή, και το 
οποίο σήμερα ανέρχεται στο ποσό του ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.80 ευρώ), πλέον τον αναλογούντα 
Φ.Π.Α. 

 
4. Οι φοιτητές των Τμημάτων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας που έχουν έδρα στα Ψαχνά Ευβοίας, θα σιτίζονται 

στο ιδιόκτητο εστιατόριο του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στα Ψαχνά, το οποίο είναι εφοδιασμένο και με τον 
απαραίτητο εξοπλισμό για την υποστήριξη της σίτισης. Το συγκεκριμένο εστιατόριο με τον εξοπλισμό του 
παραχωρείται στον ανάδοχο δωρεάν. Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας επίσης αναλαμβάνει τις ενδεχόμενες 
δαπάνες σε περίπτωση ανάγκης για αντικατάσταση εξοπλισμού του εν λόγω εστιατορίου. Για την 
εξυπηρέτηση των σπουδαστών που διαμένουν στην Χαλκίδα και μόνο για την βραδινή σίτιση και για τα 
Σαββατοκύριακα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λειτουργήσει εστιατόριο, εμβαδού τουλάχιστον 140 
τ.μ., σε κεντρικό σημείο της Χαλκίδας. Οι δαπάνες ενοικίασης και εξοπλισμού του εν λόγω εστιατορίου 
βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. Οι φοιτητές του Παραρτήματος της Θήβας θα σιτίζονται σε αίθουσα 
εμβαδού τουλάχιστον 140 τ.μ., η θέση της οποίας θα πρέπει να είναι πλησίον (απόσταση μικρότερη του 
ενός χιλιομέτρου) των εγκαταστάσεων του Παραρτήματος (Θήβα) του Ιδρύματος και την οποία ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να μισθώσει και να εξοπλίσει με δικές του δαπάνες. Η παραχώρηση των χώρων 
εγκατάστασης του εστιατορίου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και του υπάρχοντος εξοπλισμού στα Ψαχνά, στο 
οποίο θα παρέχεται η σίτιση και θα παρασκευάζονται τα φαγητά, θα γίνει χωρίς αντάλλαγμα για την 
εκμετάλλευσή του από τον εστιάτορα που θα αναδειχθεί και θα έχει αποκλειστικό σκοπό την πλήρη και 
αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σπουδαστών και του προσωπικού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας με την 
εξασφάλιση της σίτισης, μέσα σε περιβάλλον υγιεινό, καθαρό και ευπρεπές. 
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5. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος με δικές του δαπάνες να προμηθευτεί τα απαραίτητα σκεύη για την 
απρόσκοπτη λειτουργία των εστιατορίων, δηλαδή πιάτα πορσελάνης, μπουκάλες, ποτήρια γυάλινα, 
μαχαιροπήρουνα ανοξείδωτα, δίσκους, συμπληρωματικά μαγειρικά σκεύη, τραπέζια, καρέκλες, εργαλεία, 
αλατιέρες, πιπεριέρες, κ.λ.π., σε αριθμό που να επαρκεί για την άνετη εξυπηρέτηση των σιτιζομένων 
ατόμων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Όλα τα πιο πάνω σκεύη, που θα αγοράσει ο ανάδοχος πρέπει να έχουν 
την απόλυτη έγκριση της Συγκλήτου του ΤΕΙ. Η Σύγκλητος του ΤΕΙ, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής 
Παραλαβής, μπορεί να απαγορεύει τη χρήση σκευών κ.λ.π. που θα κρίνει ακατάλληλα. 

 
6. Η οργάνωση των εστιατορίων (Ψαχνών, Χαλκίδας και Θήβας), η προμήθεια των επιπλέον σχετικών 

μηχανημάτων, εργαλείων, επίπλων και σκευών, και γενικά η όλη υλικοτεχνική υποδομή πρέπει να είναι 
σύγχρονη με δυναμικότητα εξυπηρέτησης ανάλογη των απαιτήσεων για την εξυπηρέτηση των φοιτητών και 
του προσωπικού του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Η αρμοδιότητα και οι δαπάνες που απαιτούνται για τη 
συντήρηση και την καλή λειτουργία όλου του υλικοτεχνικού εξοπλισμού των εστιατορίων ανήκει στον 
ανάδοχο για όλο το διάστημα διάρκειας της σύμβασης, πάντοτε δε υπό την εποπτεία και έγκριση της 
Συγκλήτου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. 

 
7. Μετά τη λήξη της σύμβασης, ο ανάδοχος δικαιούται να πάρει μαζί του τα σκεύη που αγόρασε με δικά του 

έξοδα και εισκόμισε, εκτός αν τα παραχωρήσει στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες μετά 
τη λήξη της μίσθωσης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τους χώρους του εστιατορίου με τις 
εγκαταστάσεις σε άριστη κατάσταση με σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής. 

 
8. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση της σίτισης των φοιτητών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και του 

παραρτήματός του στη Θήβα που δικαιούνται δωρεάν σίτιση, καθώς και των φοιτητών που δε δικαιούνται 
δωρεάν σίτιση και του Προσωπικού του Ιδρύματος (Ε.Π., Δ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.). Σύμφωνα με τα σημερινά 
δεδομένα (κριτήρια για την χορήγηση κάρτας δωρεάν σίτισης σε φοιτητές, ύψος προϋπολογισμού για τη 
σίτιση, ποσό που χορηγείται από το Ελληνικό Δημόσιο για την ημερήσια σίτιση του κάθε φοιτητή και 
ποσοστό επιβαλλόμενου ΦΠΑ) ο αριθμός των δικαιούμενων δωρεάν σίτιση σπουδαστών ανέρχεται σε 250 
(Θήβα) και 1650 (Ψαχνά & Χαλκίδα) περίπου. 

 
9. Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει ημερησίως τη δαπάνη σίτισης των 

φοιτητών, σε αριθμό που αντιστοιχεί στο συνολικό αριθμό των φοιτητών που δικαιούνται δωρεάν σίτιση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις αποφάσεις της Συγκλήτου του ΤΕΙ. Ο αριθμός των σιτιζομένων 
σπουδαστών θα προσδιορίζεται για κάθε μήνα από το άθροισμα των καρτών των δικαιουμένων δωρεάν 
σίτισης που έχουν εκδοθεί και ισχύουν για κάθε ημέρα του μήνα. Η σίτιση θα διεξάγεται τόσο κατά τις 
ημέρες των μαθημάτων, όσο και κατά τα Σαββατοκύριακα, αργίες κ.λ.π.Ο ανάδοχος δεν έχει υποχρέωση 
σίτισης μόνο κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του καλοκαιριού, από την επομένη της 
περάτωσης των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου μέχρι την 31 Αυγούστου κάθε έτους. Το ΤΕΙ Στερεάς 
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Ελλάδας δικαιούται να τροποποιήσει τις παραπάνω ημερομηνίες διακοπής της σίτισης με απόφαση των 
αρμοδίων οργάνων του, εφόσον επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και ο ανάδοχος υποχρεούται να 
δεχτεί την τροποποίηση. 

 
10. Η ημερήσια σίτιση των φοιτητών θα γίνεται στην ενιαία τιμή που προσδιορίζεται από τις κάθε φορά 

ισχύουσες διατάξεις και αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων με την επίδειξη της ειδικής ταυτότητας, με την 
οποία θα εφοδιάζεται ο φοιτητής από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Σύμφωνα 
με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ5/68535/Β3/18-6-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός όρων, 
προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.» (ΦΕΚ 1965/18-
6-2012, τ. Β΄), όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, η ειδική ταυτότητα παραχωρείται στο φοιτητή κατόπιν 
σχετικής έγκρισης της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας του αρ. 6 της προαναφερόμενης ΥΑ. 

 
11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει την ημερήσια σίτιση και στους μη δικαιούμενους δωρεάν σίτιση 

φοιτητές, καθώς και στο προσωπικό του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στα Ψαχνά και του Παραρτήματός του στη 
Θήβα. Τα άτομα αυτά που δεν είναι κάτοχοι κάρτας σίτισης, θα πληρώνουν ένα ευρώ (1.00 €) πλέον ΦΠΑ 
για πρωινό και δύο ευρώ και σαράντα τρία λεπτά (2.43 €) πλέον Φ.Π.Α. ανά γεύμα μεσημεριανό ή 
βραδινό. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά, όποτε μεταβάλλεται το ύψος του ημερήσιου 
σιτηρεσίου των δικαιουμένων δωρεάν σίτισης φοιτητών (επισημαίνεται ότι το ποσό αυτό καταβάλλεται από 
τους ίδιους τους αποδέκτες της υπηρεσίας και δεν συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της 
παρούσας). 

 
12. Απαγορεύεται ρητά κάθε υπεκμίσθωση του εστιατορίου ολική ή μερική ή παραχώρηση με τρόπο ή 

εκχώρηση σε τρίτο μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων του αναδόχου από τη συνομολογηθείσα 
σύμβαση, έστω και χωρίς αντάλλαγμα, με την ποινή της έκπτωσης. 

 
13. Για το σερβίρισμα θα χρησιμοποιούνται δίσκοι με πιάτα, τους οποίους θα παίρνουν οι ίδιοι οι φοιτητές, 

αφού οι δικαιούχοι σίτισης περάσουν πρώτα από τον έλεγχο επιδεικνύοντας την κάρτα σίτισης ή τη 
φοιτητική ταυτότητα, οι οποίες θα ελέγχονται. 

 
14. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προμηθεύεται με δικά του έξοδα και δική του ευθύνη τα τρόφιμα και τα 

υλικά για την παρασκευή των φαγητών, ευθυνόμενος για την ποιότητά τους. Το βάρος των μερίδων των 
παρασκευαζομένων φαγητών και των εδεσμάτων, καθώς και η ποιότητά τους, θα είναι σύμφωνα με όσα 
ορίζονται από τις αγορανομικές διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Η σίτιση παρέχεται και για τις επτά (7) 
ημέρες της εβδομάδας, συνέχεια και θα αρχίσει μετά την υπογραφή της σύμβασης, και πάντως όχι πριν 
από την ημερομηνία ενάρξεως της σίτισης που ορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας 
Έρευνας & Θρησκευμάτων και των αρμοδίων οργάνων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Οι ώρες λειτουργίας του 
εστιατορίου θα είναι από τις 7:30 έως τις 9:00 για το πρωινό, από τις 12:30 μέχρι τις 16:00 για 
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μεσημεριανό και από τις 18:00 μέχρι τις 20:30 για βραδινό από Δευτέρα έως Παρασκευή και από 8:30 έως 
10:00 για πρωινό, από 12:00 μέχρι τις 14:00 για μεσημεριανό και από τις 18:00 μέχρι τις 19:00 για βραδινό 
τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Οι ώρες αυτές μπορούν να τροποποιούνται με απόφαση της Συγκλήτου 
του ΤΕΙ, εάν διαπιστωθεί ότι δεν εξυπηρετούνται οι σιτιζόμενοι φοιτητές. Το μεσημεριανό γεύμα και το 
δείπνο θα αποτελούνται από διαφορετικό φαγητό. Τυχόν αλλαγές στο μενού του αναδόχου, λόγω έλλειψης 
ενός προϊόντος στην αγορά, μπορούν να γίνουν μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας, με την 
προϋπόθεση ότι το νέο μενού θα είναι ισάξιο. 

 
15. Οι φοιτητές θα παραλαμβάνουν από το προσωπικό του αναδόχου το μενού στο μπουφέ (self service) του 

εστιατορίου, μέσα σε δίσκους και υποχρεωτικά με χαρτοπετσέτα. Ο ανάδοχος θα έχει τη φροντίδα για τον 
καθαρισμό των τραπεζιών που χρησιμοποιήθηκαν. Η εργασία αυτή πρέπει να γίνεται από ιδιαίτερο 
προσωπικό αμέσως μετά το τέλος της σίτισης κάθε φοιτητή για να βρίσκουν πάντοτε θέσεις διαθέσιμες και 
καθαρές οι νεοεισερχόμενοι. Ο ανάδοχος θα διαθέτει επί πλέον ψωμί διαφόρων τύπων (καθώς επίσης θα 
διαθέτει σε κεντρικό σημείο, λάδι, φρέσκα λεμόνια, χυμό λεμονιού, ξύδι, μουστάρδα, κέτσαπ). Ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωμένος να δεχθεί ανεπιφύλακτα το πιο πάνω σύστημα λειτουργίας των εστιατορίων και να 
είναι έτοιμος για την έναρξη λειτουργίας των εστιατορίων με την υπογραφή της σύμβασης. 

 
16. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τηρεί επακριβώς το πρόγραμμα σίτισης των 4 εβδομάδων που θα  

καταθέσει με την προσφορά του. Για έκτακτες περιπτώσεις (ανωτέρα βία) παρέκκλισης από το μενού ο 
ανάδοχος πρέπει να έχει την έγκριση της Επιτροπής Φοιτητικού Εστιατορίου και αυτό θα γράφεται στον 
κατάλογο του εστιατορίου. 

 
17. Η παρασκευή των γευμάτων θα γίνεται αποκλειστικά στους χώρους των εστιατορίων, όπου θα σιτίζονται οι 

φοιτητές του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και θα είναι παρασκευής φαγητών ημέρας αποκλειόμενης της μεθόδου 
προκαταψύξεως (cook and freeze). Επίσης, τα φαγητά θα πρέπει να είναι πάντοτε ζεστά και το σερβίρισμά 
τους να είναι άψογο. Τα μαγειρεμένα φαγητά που δεν καταναλώθηκαν, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
την επόμενη φορά (βράδυ ή το επόμενο μεσημέρι). Το βάρος των μερίδων των παρασκευαζομένων 
φαγητών και η αναλογία των χρησιμοποιούμενων υλικών και γενικά των εδεσμάτων, καθώς και η ποιότητα, 
θα είναι τουλάχιστον σύμφωνα με όσα ορίζονται σχετικά από τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις. Ο 
ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την καλύτερη ποιοτική σύνθεση των μερίδων, 
καθώς και του βάρους τους. Η παρασκευή, αποθήκευση, μεταφορά ή διανομή ή διάθεση των τροφίμων 
πρέπει να πραγματοποιείται με υγιεινό τρόπο, με την εφαρμογή των 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 της Ε.Ε. 
για την υγιεινή των τροφίμων. Επί πλέον, ο ανάδοχος οφείλει όχι μόνο να εφαρμόζει αλλά και να 
αναθεωρεί μία μόνιμη διαδικασία η οποία αναπτύσσεται και υλοποιείται σύμφωνα με τις αρχές του 
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HACCP. Η εφαρμογή και ανάπτυξη του παραπάνω συστήματος αποτελεί προϋπόθεση για τη λειτουργία 
της επιχείρησης του υποψηφίου αναδόχου. 

 
18. Η εποπτεία της λειτουργίας του εστιατορίου και ειδικότερα ο έλεγχος της γνησιότητας και ποιότητας των 

χρησιμοποιουμένων υλικών, της ποσότητας και του βάρους των χορηγουμένων μερίδων φαγητού, καθώς 
και ο (αιφνιδιαστικός) έλεγχος της καθαριότητας του χώρου του εστιατορίου, διενεργείται από την 
Επιτροπή Παραλαβής και είναι ανεξάρτητος του ελέγχου που διενεργείται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες 
Κρατικές Υπηρεσίες (Αγορανομία, Υγειονομική Υπηρεσία Υπουργείου ή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
κ.λ.π.). Η δειγματοληψία για την άσκηση χημικού ή άλλου ελέγχου των χρησιμοποιουμένων υλικών και των 
παρασκευασμάτων, η διαδικασία της χημικής ανάλυσης κ.λ.π. ρυθμίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον ανωτέρω έλεγχο και να διευκολύνει τα όργανα που τον ασκούν. 

 
19. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί απόλυτη καθαριότητα σε όλους τους χώρους που υπάγονται στο 

εστιατόριο, με δικά του έξοδα. 
 

20. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει πάντοτε επαρκές και ειδικευμένο προσωπικό για την πλήρη εξυπηρέτηση 
των σιτιζομένων φοιτητών. Επίσης, υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. Επιτρέπεται η ενδεχόμενη απασχόληση φοιτητών ως προσωπικό του αναδόχου. Το ΤΕΙ 
Στερεάς Ελλάδας ουδεμία ευθύνη φέρει για τις συνέπειες της μη ασφάλισης αυτών. Το προσωπικό 
προσλαμβάνεται από τον ανάδοχο, αφού προηγουμένως διαπιστωθεί ότι είναι υγιές, γεγονός το οποίο θα 
προκύπτει από επίσημα έγγραφα (βιβλιάρια υγείας κ.λ.π.) που θα καταθέσουν στον ανάδοχο και θα είναι 
ανά πάσα στιγμή στη διάθεση των Υπηρεσιών Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των μελών 
των επιτροπών ελέγχου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Η Σύγκλητος του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, κατόπιν 
εισήγησης της Επιτροπής Παραλαβής, μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να προσλάβει και άλλους 
υπαλλήλους, αν κρίνει ότι οι ήδη υπηρετούντες δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση των φοιτητών. Επίσης, 
η Σύγκλητος του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής και με ειδικά 
αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να ζητήσει από τον ανάδοχο να απολύσει υπάλληλο του εστιατορίου 
για λόγους υγείας (ψυχικό ή μεταδοτικό νόσημα), ανάρμοστης συμπεριφοράς ή έλλειψης καθαριότητας. Ο 
απολυόμενος δεν δύναται να απαιτήσει την τυχόν δικαιούμενη αποζημίωση από το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. 

 
21. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αρχίσει τη σίτιση των φοιτητών εντός προθεσμίας που θα ορισθεί με την 

υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση που δε συμμορφωθεί με τον παραπάνω όρο, ο ανάδοχος 
υποχρεούται χωρίς άλλη διατύπωση στην καταβολή ποινικής ρήτρας μέχρι τριών χιλιάδων (3.000,00) 
ευρώ, καθοριζόμενης από την Σύγκλητο για κάθε ημέρα, από την 1η μέχρι την 20η ημέρα καθυστέρησης. 
Μετά το εικοσαήμερο κηρύσσεται έκπτωτος με τη διαδικασία και τις συνέπειες του Ν. 4412/2016. 

 
22. Απαγορεύεται αυστηρά η εξαργύρωση της κάρτας σίτισης (η παροχή χρημάτων αντί γευμάτων). 
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23. Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει για οποιαδήποτε αιτία τη λειτουργία του εστιατορίου. Σε 

περίπτωση διακοπής κηρύσσεται έκπτωτος και η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του ΤΕΙ 
Στερεάς Ελλάδας. Επιτρέπεται η διακοπή της λειτουργίας των εστιατορίων για εξαιρετικούς λόγους μόνο 
μετά από απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, χωρίς ο ανάδοχος να έχει δικαίωμα 
αποζημίωσης εκ μέρους του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. 

 
24. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης, για την οποία δεν προβλέπεται από τις 

προηγούμενες παραγράφους η επιβολή ποινικής ρήτρας, ο ανάδοχος υποχρεούται, χωρίς άλλη 
διατύπωση, στην καταβολή ποινικής ρήτρας μέχρι πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για κάθε όρο, που 
επιβάλλεται με απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Σε περίπτωση υποτροπής, η παραπάνω 
ποινική ρήτρα ορίζεται μέχρι δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00) για κάθε παράβαση και επιβάλλεται με 
απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας μετά από προηγούμενη κλίση του αναδόχου σε 
απολογία. Η Σύγκλητος του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να λύσει τη σύμβαση 
και να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο από τα δικαιώματά του. Η άρνηση του αναδόχου να συμμορφωθεί σε 
οποιοδήποτε όρο της σύμβασης ή σε απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας μετά από 
εισήγηση της Επιτροπής Παραλαβής και για την επίλυση κάθε διαφοράς, που προκύπτει από την 
εφαρμογή της σύμβασης ή αμφισβήτησης, αρμόδιο δικαστήριο θα είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο που θα 
δικάζει κατά την ισχύουσα νομοθεσία και θα διατάξει την πληρωμή της ποινικής ρήτρας που έχει επιβληθεί 
και την έκπτωση του αναδόχου από τα δικαιώματα που απορρέουν από την σύμβαση. Το ποσό που 
οφείλει να καταβάλει ο ανάδοχος για ποινική ρήτρα σύμφωνα με τα ανωτέρω κατατίθεται σε τραπεζικό 
λογαριασμό του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και η σχετική απόδειξη προσκομίζεται στο Ίδρυμα εντός δέκα (10) 
εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης της Συγκλήτου, διαφορετικά 
παρακρατείται από το ένταλμα πληρωμής του. Σε περίπτωση που η παρακράτηση δεν καταστεί εφικτή, 
παρακρατείται το ποσό αυτό ή το ποσό που δεν καθίσταται δυνατό να παρακρατηθεί από την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, η οποία όμως πρέπει να συμπληρωθεί με νέα εγγυητική επιστολή τράπεζας από τον 
ανάδοχο μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Η Σύγκλητος του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, εκτός από τις 
παραπάνω κυρώσεις, μπορεί να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο εάν παραβεί ουσιώδεις όρους της 
σύμβασης. Μεταξύ των ουσιωδών όρων περιλαμβάνονται και οι αναφερόμενοι στην καλή λειτουργία του 
εστιατορίου, στην παροχή μερίδων σε ποιότητα και ποσότητα που προβλέπει η σύμβαση και σύμφωνα με 
τις αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις και τα αποτελέσματα των ελέγχων των αρμοδίων Υπηρεσιών 
(αγορανομία, υγειονομικό κ.λ.π.). 

 
25. Εάν ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος για οποιαδήποτε αιτία σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, 

ολόκληρη η εγγύηση καλής εκτέλεσης που έχει καταβάλλει, καταπίπτει προς όφελος του ΤΕΙ Στερεάς 
Ελλάδας χωρίς άλλη διατύπωση. 
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26. Οι δαπάνες λειτουργίας των εστιατορίων του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και του Παραρτήματός του στη Θήβα 
(ηλεκτρικό ρεύμα, τηλέφωνο, νερό, θέρμανση κ.λ.π.) βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο. 
Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης: 
α. Στον καθαρισμό των στεγανών (βόθρων) των κτιρίων σύμφωνα με τις εντολές της υπηρεσίας 
συντήρησης του ΤΕΙ και οπωσδήποτε με το τέλος της σύμβασης 
β. Στην καθαριότητα όλων των χώρων των εστιατορίων και της κουζίνας. 
γ. Στη θέρμανση των εστιατορίων 
δ. Σε πιστοποιημένη περιοδική συντήρηση όλου του εξοπλισμού των εστιατορίων και των 
μηχανοστασίων. 

 
27. α) Η παράδοση και η παραλαβή του πάσης φύσεως υπάρχοντος εξοπλισμού και των κτιρίων των 

εστιατορίων θα γίνει με πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής αυτών, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης. 
β) Κατά τη λήξη της σύμβασης με οποιονδήποτε τρόπο, ο ανάδοχος υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες 
να παραδώσει τα κτίρια και τον πλήρη εξοπλισμό των εστιατορίων στην κατάσταση που τα παρέλαβε και 
έθεσε σε λειτουργία (εκτός φυσιολογικών φθορών), σύμφωνα με τα σχετικά παραστατικά (πρωτόκολλο 
παράδοσης και παραλαβής). Επίσης είναι υποχρεωμένος να απομακρύνει τα κινητά που του ανήκουν 
χωρίς καμία πρόφαση. Εάν περάσει άπρακτο δεκαήμερο η Σύγκλητος του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας δικαιούται 
να αποβάλλει τα πράγματα αυτά έξω από το κτίριο χωρίς καμία ευθύνη για την τύχη τους. 
γ) Εάν ο ανάδοχος δεν θελήσει να παρευρεθεί στην παράδοση του εστιατορίου, η παραλαβή θα γίνει από 
το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, ο δε ανάδοχος υποχρεούται να δεχθεί το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης και 
παραλαβής και να υποβάλλει γραπτά τις τυχόν αντιρρήσεις του, μέσα σε πέντε (5) μέρες από τις 
κοινοποιήσεις. Επ’ αυτού ισχύουν οι ανάλογες διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας . 
δ) Κατά την παράδοση του εστιατορίου στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προσκομίσει στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας εξοφλητικές αποδείξεις των σε βάρος του εστιατορίου λογαριασμών 
κοινωφελών και ασφαλιστικών οργανισμών (π.χ. ηλεκτρικό ρεύμα, τηλέφωνο, κ.λ.π. ) που αφορούν τον 
μέχρι την παράδοση χρόνο. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που θα 
βρίσκεται στην κατοχή του Ιδρύματος δεν θα επιστραφεί, εφόσον υπάρχουν οποιασδήποτε μορφής 
εκκρεμότητες σχετικές με τα αναφερόμενα στις παραγράφους α) και δ) του παρόντος άρθρου. 

 
28. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει με δικά του έξοδα όλα τα ακίνητα και κινητά των εστιατορίων και 

να τα διατηρεί ασφαλισμένα εναντίον παντός κινδύνου σ’ όλη την διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, για 
ποσό ανταποκρινόμενο στην πραγματική αξία των εγκαταστάσεων και των κινητών πραγμάτων η οποία 
καθορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας. Η ασφάλιση θα γίνεται στο όνομα του 
Στερεάς Ελλάδας. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται σε ασφάλιση γενικής αστικής ευθύνης έναντι των 
σιτιζομένων. Σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου ατυχήματος που προβλέπεται από το ασφαλιστήριο, το ΤΕΙ 
Στερεάς Ελλάδας θα διαθέσει την ασφαλιστική αποζημίωση αποκλειστικά μόνο για την αποκατάσταση ή 
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αντικατάσταση των καταστραφέντων. Ο όρος αυτός θα καταχωρηθεί στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Το 
πρώτο Συμβόλαιο της ασφάλισης μαζί με την απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων και την 
υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα δηλώνεται από τον ανάδοχο ότι παραιτείται κάθε 
αποζημίωσης προβλεπομένης από το ασφαλιστήριο, θα παραδοθούν στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας την 
ώρα της υπογραφής της σύμβασης και θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης. Μη 
κατάθεση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων πριν την υπογραφή της σύμβασης συνιστά λόγο αδυναμίας 
υπογραφής της σύμβασης και έκπτωσης του αναδόχου. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια της ανανέωσης των 
ασφαλίσεων μαζί με τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις θα παραδίδει ο ανάδοχος τουλάχιστον δέκα 
μέρες πριν από την λήξη κάθε προηγούμενου συμβολαίου. Η περίπτωση παράλειψης σχετικής με την 
παραπάνω διαδικασία, αποτελεί ειδικό λόγο καταγγελίας της σύμβασης. 

 
29. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διατηρήσει τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του εστιατορίου του ΤΕΙ 

Στερεάς Ελλάδας στα Ψαχνά στην καλή κατάσταση που τις παρέλαβε, πλην των φυσιολογικών φθορών 
λόγω χρόνου και χρήσης. 

 
30. Το προσωπικό των εστιατορίων προσλαμβάνεται και μισθοδοτείται με δαπάνες του αναδόχου μετά από 

θεώρηση των απαιτούμενων πιστοποιητικών Υγείας και Ποινικού Μητρώου από το ΤΕΙ. Το προσωπικό 
πρέπει να πληρεί όλες τις απαιτούμενες από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις προϋποθέσεις που αφορούν 
προσωπικό σε υπηρεσίες εστίασης. Ο δε ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίζει στο ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 
όλα τα σχετικά έγγραφα που πιστοποιούν την τήρηση των προϋποθέσεων αυτών. Η Επιτροπή Παραλαβής 
του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας μετά από απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ μπορεί να αποβάλλει, σε ανάγκη δε 
και να απαγορεύει την είσοδο κάθε υπαλλήλου από το προσωπικό των εστιατορίων για λόγους υγείας, 
συμπεριφοράς ή καθαριότητας, χωρίς να δικαιούται ο αποβληθείς να ζητήσει από το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 
οποιαδήποτε αποζημίωση. Το προσωπικό των εστιατορίων υποχρεούται να φέρει ομοιόμορφη περιβολή 
που εγκρίνει η Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου . 

 
31. Η εξόφληση των λογαριασμών σίτισης θα γίνεται σε εύλογο χρόνο με έκδοση επιταγής από την αρμόδια 

οικονομική υπηρεσία του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας μετά από την έκδοση σχετικού εντάλματος από το Τμήμα 
Προϋπολογισμού και Δαπανών, θεώρησή του από το Ελεγκτικό Συνέδριο και με την προϋπόθεση πάντοτε 
της ύπαρξης πιστώσεων που παρέρχονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη 
σίτιση των φοιτητών. Κατόπιν αυτού θα υπάρχει πάντοτε ένας χρόνος αναμονής. Η μη έγκαιρη πληρωμή 
απαιτητού λογαριασμού σίτισης δεν δίνει κανένα δικαίωμα στον ανάδοχο διαμαρτυριών ή διακοπής της 
σίτισης. 

 
32. Η πληρωμή θα γίνεται ανά μήνα σύμφωνα με το Δημόσιο Λογιστικό και με βάση βεβαίωση του τμήματος 

Φοιτητικής Μέριμνας για τον ακριβή αριθμό των δικαιουμένων δωρεάν σίτισης σπουδαστών, σύμφωνα με 
τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας. Προϋπόθεση για την πληρωμή του αναδόχου 
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είναι να μην συντρέχει περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών κυρώσεων εις βάρος του 
αναδόχου. Η βεβαίωση της καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών σίτισης εκ μέρους του αναδόχου αποτελεί 
ευθύνη της αρμόδιας επιτροπής Παραλαβής του ΤΕΙ. 

 
33. Την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, ο ανάδοχος θα προσκομίσει επίσης στο Στερεάς Ελλάδας άδεια 

λειτουργίας εστιατορίου (εφόσον δεν έχει προσκομισθεί στη τεχνική του προσφορά) σε κεντρικό σημείο της 
Χαλκίδας (σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου (1Km) από την πλατεία της αγοράς) αίθουσα 
τουλάχιστον 140 τ.μ., καθώς και άδεια λειτουργίας εστιατορίου τουλάχιστον 140 τ.μ. πλησίον (σε 
απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου (1Km)) των εγκαταστάσεων του Παραρτήματος του ΤΕΙ στην 
πόλη της Θήβας. Οι άδειες λειτουργίας θα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε μεταβολής των αδειών λειτουργίας, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώνει άμεσα το ΤΕΙ 
Στερεάς Ελλάδας. Μη κατάθεση των αδειών λειτουργίας πριν την υπογραφή της σύμβασης συνιστά λόγο 
αδυναμίας υπογραφής της σύμβασης και έκπτωσης του αναδόχου. 

 
34. ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΙΝΟΥ 

Το πρωινό πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα παρακάτω: 
Γάλα φρέσκο 
Καφές/τσάι (διαθέσιμες και οι δύο επιλογές σε καθημερινή βάση) 
Κέικ ή τυρόπιτα ή ψωμί ημέρας με βούτυρο και μαρμελάδα 

 
35. ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟΥ και ΒΡΑΔΙΝΟΥ 

Πρώτο πιάτο: Σούπα ή ορεκτικά ή τυποποιημένη σαλάτα (π.χ. τυροσαλάτα, μελιτζανοσαλάτα, κλπ) ή άλλο 
αντίστοιχο 
Κυρίως πιάτο: 
Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα μοσχάρι μαγειρεμένο με κατάλληλη γαρνιτούρα 
Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα χοιρινό μαγειρεμένο με κατάλληλη γαρνιτούρα 
Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα μπριζόλα (μοσχαρίσια ή χοιρινή) με κατάλληλη γαρνιτούρα 
Τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα μαγειρεμένο πιάτο με κιμά (π.χ. μπιφτέκια, παστίτσιο, κλπ) 
με κατάλληλη γαρνιτούρα 
Τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα κοτόπουλο ή γαλοπούλα με κατάλληλη γαρνιτούρα 
Τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα ψάρι εποχής ή ψάρι κατεψυγμένο Α’ ποιότητας με κατάλληλη 
γαρνιτούρα 
Τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα ζυμαρικά με κατάλληλη σάλτσα 
Τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα λαδερά με κατάλληλη γαρνιτούρα 
Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα όσπρια 
Τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα πίτσα ή ομελέτα 
Για το κυρίως πιάτο θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής για τον σιτιζόμενο από τρία είδη φαγητού για το 
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μεσημεριανό και δύο ειδών φαγητού για το βραδινό 
Σαλάτα: Τουλάχιστον σαλάτα εποχής είτε σε ωμή μορφή είτε σε βραστή μορφή 
Επιδόρπιο: φρούτο εποχής ή γλυκό. 
Σε όλα τα γεύματα παρέχεται ψωμί ημέρας χωρίς περιορισμό ως προς την ποσότητα. 

 
36. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά στο εστιατόριο για την παρασκευή φαγητών κ.λπ. εδεσμάτων , θα πρέπει να 
έχουν την ποιότητα που αναφέρεται πιο κάτω και να είναι αναγνωρισμένης Βιομηχανίας. 

 Παρθένο ελαιόλαδο για σαλάτα οξύτητας 0-1 βαθμών . 
 Λάδι για φαγητό οξύτητας 0-2 βαθμών . 
 Λάδι για τηγανιτά οξύτητας 0-2 βαθμών ή σπορέλαιο οξύτητας 0 βαθμών (ηλιέλαιο, 
καλαμποκέλαιο , σογιέλαιο ) . 
 Μαγειρικά λίπη άριστης ποιότητας . 
 Βούτυρο γάλακτος ή μαργαρίνη αρίστης ποιότητας για την παρασκευή γλυκισμάτων . 
 Τυριά, χορταρικά και λοιπά υλικά αρίστης ποιότητας . 
 Κρέατα , πουλερικά γενικά , αρίστης ποιότητας . 
 Ψάρια όλων των κατηγοριών αρίστης ποιότητας . 

 
Για την παρασκευή ζυμαρικών πρέπει να χρησιμοποιείται και μαγειρικό λίπος ή και βούτυρο γάλακτος . 
Εννοείται ότι τα χρησιμοποιούμενα ζυμαρικά θα είναι αρίστης ποιότητας . 
Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά, για την παρασκευή των γευμάτων u952 θα είναι σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών . 
Ο ανάδοχος απαγορεύεται να μεταφέρει στο εστιατόριο από την αγορά έτοιμο κιμά για την παρασκευή φαγητών. 
Είναι υποχρεωμένος να αγοράζει κρέας νωπό ή κατεψυγμένο «σπέσιαλ», το οποίο πρέπει να κόβει με ευθύνη του 
στην κουζίνα του εστιατορίου σε κιμά και με δυνατότητα ελέγχου από την Επιτροπή Παραλαβής. 
 

37. Το συσσίτιο παρέχεται στο εστιατόριο όλες τις ημέρες της εβδομάδος συνέχεια και θα διακόπτεται κατά 

τις ημέρες των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του καλοκαιριού, από την επομένη της 
περάτωσης των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου μέχρι την 31 Αυγούστου κάθε έτους. Σε περίπτωση 
παράτασης του διδακτικού έτους για οποιοδήποτε λόγο, παρατείνεται για ανάλογο χρονικό διάστημα και η 
σίτιση των φοιτητών. 

 
38. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί και να εφαρμόζει τους νόμους και τις διατάξεις της Εργατικής 

Νομοθεσίας για τις συνθήκες εργασίας, τήρηση των Εθνικών Συλλογικών Συμβάσεων για τις δικαιούμενες 
αποδοχές, ωράριο εργασίας, κοινωνικές ασφαλίσεις, μέτρα για την ασφάλεια κατά την ώρα εργασίας. Δεν 
αποκλείεται και η απασχόληση φοιτητών. 
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39. Ο Ανάδοχος ρητώς και με ποινή αποκλεισμού εγγυάται ότι το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό θα 
βρίσκεται και θα εργάζεται νομίμως στην Ελλάδα. 

 
40. Ο Ανάδοχος έχει αποκλειστικά την ευθύνη για την έκδοση αδειών λειτουργίας των εστιατορίων, σύμφωνα 

με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και για την εφαρμογή κάθε σχετικής διάταξης που διέπει τη 
λειτουργία των εστιατορίων. 

 
41. Το αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης θα υλοποιήσει ο Ανάδοχος με προσωπικό δικό του, που ουδεμία 

σχέση θα έχει με το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και του οποίου οι μισθοί, ημερομίσθια, δώρα, επιδόματα, 
εισφορές κ.λπ. βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο. 

 
42. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τους κείμενους νόμους, 

διατάξεις κ.λπ. και γενικά αυτούς που αφορούν την υγεία, την ασφάλεια, την πρόληψη επαγγελματικού 
κινδύνου και τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα του προσωπικού που χρησιμοποιείται από αυτόν, 
ευθυνόμενος για κάθε παράβασή του. 

 
43. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τυχόν ζημίες τις οποίες ενδεχομένως προκαλέσουν σε 

περιουσιακά στοιχεία του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, οι απασχολούμενοι από αυτόν στα πλαίσια της 
παρούσας σύμβασης, ανεξαρτήτως της αιτίας στην οποία οφείλονται (αμέλεια, σφάλμα, κλπ.). 

 
44. Για κάθε περίπτωση ατυχήματος οφειλόμενου σε πράξεις ή παραλείψεις του Αναδόχου και του 

προσωπικού του, ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ποινικά και αστικά. 
 

45. Οποιεσδήποτε αστικές ή ποινικές ευθύνες, που προκύπτουν από οποιασδήποτε φύσης δυστυχήματα ή 
ζημιές στο προσωπικό του Αναδόχου, στα μηχανήματα του, στις εγκαταστάσεις του, ή σε τρίτους, ή σε 
περιουσίες τρίτων, που οφείλονται είτε σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του προσωπικού του Αναδόχου, ή στις 
οποιεσδήποτε κατασκευαστικές δραστηριότητες του Αναδόχου, βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τον ίδιο. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται στην αποκατάσταση των ζημιών με δικές του δαπάνες. 

 
46. Ο Ανάδοχος οφείλει να λάβει κατά την εκτέλεση των εργασιών όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας που 

επιβάλλονται από την ισχύουσα Νομοθεσία. Ρητά καθορίζεται ότι ο Ανάδοχος είναι μόνος και 
αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι δική του ευθύνη η υλοποίηση των 
ενδεδειγμένων μέτρων ασφαλείας και η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης 
ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν 
προβλέπονται από αυτή, θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί προλήψεως ατυχημάτων. 
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47. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της 
Σύμβασης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή 
απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του Αναδόχου. Σε περίπτωση απασχόλησης 
αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν άδεια παραμονής και άδεια εργασίας για την Ελλάδα. 

 
48. Η τήρηση των όρων υγιεινής των χώρων, η εμφάνιση του προσωπικού, η καταλληλότητα των πρώτων 

υλών και των προσφερόμενων ειδών ελέγχεται από το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και τις αρμόδιες κρατικές 
υπηρεσίες. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τους ελέγχους αυτούς και να διευκολύνει τα εντεταλμένα 
όργανα στο έργο αυτό. 

 
49. Ο ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας δηλαδή, 

καταβολή νομίμων αποδοχών οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των 
προβλεπομένων από την ΣΣΕ που διέπει την απασχόληση του συγκεκριμένου προσωπικού, τήρηση του 
νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη κ.λπ. 

 
50. Η Αναθέτουσα Αρχή με εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής κοινοποιεί στον Ανάδοχο εγγράφως 

παρατηρήσεις εφ' όσον διαπιστώσει συγκεκριμένες ελλείψεις σε σχέση με την ποσότητα και ποιότητα των 
παρεχομένων υπηρεσιών. 

 
51. Στην προηγούμενη περίπτωση, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει τις διαπιστωθείσες ελλείψεις, 

εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής από τον ίδιο των σχετικών 
παρατηρήσεων. Εάν η αποκατάσταση των διαπιστωμένων ελλείψεων δε θεωρηθεί και πάλι κατά την κρίση 
της Αναθέτουσας Αρχής ικανοποιητική, με έγγραφο που κοινοποιείται στον Ανάδοχο εντός επτά (7) 
ημερών, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κινήσει τις διαδικασίες περί κηρύξεως του Αναδόχου ως 
έκπτωτου. 

 
52. Η αρμόδια επιτροπή και η Αναθέτουσα Αρχή θα έχουν το δικαίωμα να προσκαλούν τον Ανάδοχο σε 

συσκέψεις κατά την διάρκεια της σύμβασης, όποτε κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να συζητούνται 
προβλήματα ή γενικώς θέματα που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών και θα δίδονται 
οδηγίες, κατευθύνσεις και διευκρινίσεις εκατέρωθεν. 

 
53. Όπου στην παρούσα ενότητα γίνεται αναφορά σε Σύγκλητο του ΤΕΙ, Επιτροπή Φοιτητικού Εστιατορίου ή 

Επιτροπή Φοιτητικής Μέριμνας ή Επιτροπή Παραλαβής, νοείται και οποιοδήποτε άλλο όργανο, επιτροπή ή 
υπηρεσία έχει στο μέλλον τις σχετικές αρμοδιότητες βάσει νόμου ή άλλων διατάξεων, ή βάσει αποφάσεων 
των αρμοδίων οργάνων του Ιδρύματος. 

 

 51 



Προσφορές οι οποίες δεν θα πληρούν το σύνολο των απαιτήσεων του παραπάνω άρθρου θα 
απορρίπτονται ως απαράδεκτες 
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Α.2.ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ – ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ & ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ. 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ.  
 
 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 1η–3η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΕΥΜΑ  Δευτέρα  Τρίτη  Τετάρτη  Πέμπτη  Παρασκευή  Σαββάτο  Κυριακή  
Πρώτο Πιάτο  
1 ή 

       

2         

Κυρίως Πιάτο  
1 ή 

       

2 ή        

3        
Σαλάτα εποχής        
Επιδόρπιο        
        
ΔΕΙΠΝΟ 
Πρώτο Πιάτο  
1 ή 

       

2         

Κυρίως Πιάτο  
1 ή 

       

2 ή        

Σαλάτα εποχής        
Επιδόρπιο        
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2η–4η ΕΒΔΟΜΑΔΑ 
 

ΓΕΥΜΑ  Δευτέρα  Τρίτη  Τετάρτη  Πέμπτη  Παρασκευή  Σαββάτο  Κυριακή  
Πρώτο Πιάτο  
1 ή 

       

2         

Κυρίως Πιάτο  
1 ή 

       

2 ή        

3        
Σαλάτα εποχής        
Επιδόρπιο        
        
ΔΕΙΠΝΟ 
Πρώτο Πιάτο  
1 ή 

       

2         

Κυρίως Πιάτο  
1 ή 

       

2 ή        

Σαλάτα εποχής        
Επιδόρπιο        
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Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2188/13.4.2018 διακήρυξης 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑ ΨΑΧΝΑ (& ΧΑΛΚΙΔΑ) ΚΑΙ ΘΗΒΑ,  
ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ, ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ (ΠΡΩΪ-ΜΕΣΗΜΕΡΙ-ΒΡΑΔΥ), ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ 
ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η 
ΤΙΜΗ ΕΙΝΑΙ 1,80 ΕΥΡΩ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ  (ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΦΟΙΤΗΤΗ), ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ ΕΧΕΙ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ ΣΤΗΝ 
ΑΡΙΘΜ. Φ547452/Β3/9.5.2007 ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΦΕΚ 836/Β΄/2007).  
 
ΕΠΙΣΗΣ, ΔΗΛΩΝΩ ΟΤΙ ΘΑ ΠΑΡΕΧΩ ΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) ΤΟΥ ΤΕΙ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΑ ΨΑΧΝΑ (& ΧΑΛΚΙΔΑ) ΚΑΙ ΘΗΒΑ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ 1€  ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% ΓΙΑ ΠΡΩΙΝΟ 
ΚΑΙ  ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ 2,43€ ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 24% ΑΝΑ ΓΕΥΜΑ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ Ή ΒΡΑΔΥΝΟ. 
  
 
 

                  Ο ΔΗΛΩΝ 
 
 
 
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ) 
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Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2188/13.4.2018 διακήρυξης 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής. 
Αριθ. ……..Εγγύησης      Λαμία  (ημερομηνία έκδοσης) 
Ευρώ (€) 
 ΠΡΟΣ: το Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
3ο Χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, Τ.Κ. 35100, Λαμία  
ΑΦΜ: 090037284, ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των    1  ευρώ υπέρ της 
Εταιρείας   2, οδός   , αριθμός    , ΑΦΜ________________, Δ.Ο.Υ, 
__________________(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1)   ,(2)  , κ.λπ. ατομικά 
για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 
της ένωσης προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της   3 δια την 
……………..…………………….4 σύμφωνα με την υπ’ αριθ.    Διακήρυξη. 
Kκαταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: ……………………….. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις, από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό, απορρέουσες 
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλον το χρόνο ισχύος της. 
Η Εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διαιρέσεως και της 
διζήσεως. 
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 σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου. 
Η παρούσα εγγύησή μας εκδίδεται βάσει του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) και ισχύει αποκλειστικά, μέχρι την   
 , μετά την πάροδο των οποίων και εφόσον στο μεταξύ δεν μας κοινοποιήσετε νομίμως με Δικαστικό 
Επιμελητή, δήλωσή σας περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόμεθα κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή 
μας αυτή. (Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον ένα (1)  μήνα του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην πρόσκληση για διαπραγμάτευση).  
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 
ημερομηνία λήξης της. 
Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
1: Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσας 

δαπάνης εκτός του αναλογούντος Φ.Π.Α.  

2: Αναγράφεται το όνομα του υποψήφιου φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου (γραφείου/εταιρείας) ή 

σύμπραξης ή κοινοπραξίας όπως αναφέρεται στην αίτηση συμμετοχής. 

3: Αναγράφεται η ημερομηνία λήξης των προσφορών. 

4: Αναγράφεται ο τίτλος όπως αναλυτικά αναφέρεται στην πρόσκληση για διαπραγμάτευση. 
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Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης. 
Αριθ. ……..Εγγύησης      Λαμία  (ημερομηνία έκδοσης) 
Ευρώ (€) 
ΠΡΟΣ: το Τ.Ε.Ι. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
3ο Χλμ. Π.Ε.Ο. Λαμίας – Αθηνών, Τ.Κ. 35100, Λαμία  
ΑΦΜ: 090037284, ΔΟΥ: ΛΑΜΙΑΣ 
 Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε με την παρούσα ότι σας εγγυόμαστε ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα, 
παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της δίζησης και της διαίρεσης, υπέρ του/της 
……………………………………………………………………………………………………………………………6, οδός  
 , αριθμός    , ΑΦΜ________________, Δ.Ο.Υ, ______________________, 
μέχρι του ποσού……………………………………………………………………………………………Ευρώ7.  
Στο ποσόν αυτό και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας, για την καλή εκτέλεση και την πιστή εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης με αριθμ…………… από τον παραπάνω υπέρ του οποίου εγγυόμαστε, και οποιαδήποτε 
απαίτηση του κυρίου του έργου κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη σύμβαση…………………….8. 
Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω για τον οποίο έχουμε εγγυηθεί μετά την επιστροφή της 
παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα το καταβάλουμε 
χωρίς αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ 
του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς και μετά 
την επιστροφή σε μας της παρούσας, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας 
και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας. 
Η παρούσα εγγύηση μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε 
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 
χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 
ημερομηνία λήξης της. 
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 
Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
Με τιμή 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
6: Αναγράφεται το όνομα του Αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) και σε περίπτωση σύμπραξης ή 

κοινοπραξίας η ονομασία όλου του ανάδοχου σχήματος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων 

των μελών της σύμπραξης ή κοινοπραξίας και αφορά το σύνολο της σύμβασης.  

7: Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συμβατικής αξίας χωρίς 

Φ.Π.Α. 

8:Αναγράφεται ο τίτλος της σύμβασης όπως αναφέρεται στην απόφαση κατακύρωσης. 
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Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2188/13.4.2018 διακήρυξης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  
«Σίτιση των φοιτητών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στα Ψαχνά (& Χαλκίδα) και Θήβα» 

 
Συμβαλλόμενοι: 
1. Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας που εκπροσωπείται νόμιμα από τους Αντιπρυτάνεις, κ.κ. Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο 

και Μερτζάνη Αριστείδη σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ3165/β/3.10.2016 «Ορισμός Αναπληρωτών Προέδρου 
και ανάθεση αρμοδιοτήτων», το άρθρο 2 «Ορισμοί» και του άρθρου 84 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις 
Κεφαλαίων Α΄ έως Ε΄» του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και την διευκρινιστική εγκύκλιο αριθμ. 144363/Ζ1/1-09-2017 
(ΑΔΑ:Ω6ΝΖ4653ΠΣ-9ΣΜ) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: Ζητήματα οργάνων 
διοίκησης των Α.Ε.Ι., μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)   

 
2. ΑΜΒΡΟΣΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε. Δ/νση: Σταμούλη 13, ΤΚ 34100, Χαλκίδα, ΑΦΜ: 091804475, 

Δ.Ο.Υ. Χαλκίδας, τηλ. 2221080919 
 

Μετά την υπ’ αριθ. Πρωτ. 2187/13.4.2018 πρόσκληση του δεύτερου συμβαλλόμενου για υποβολή προσφοράς στη 
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του 4412/2016) λόγω κατεπείγουσας 
ανάγκης (κωδικός ΕΣΗΔΗΣ 56387) και την από ........... απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, κατακυρώνεται η 
σίτιση των φοιτητών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στα Ψαχνά (& Χαλκίδα) και Θήβα για χρονικό διάστημα από 
…………………. έως και ολοκληρώσεως του συμβατικού ποσού, στο όνομα του δεύτερου από τους  
συμβαλλόμενους, που στο εξής θα αποκαλείται για συντομία «Ανάδοχος». Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την 
υποχρέωση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης με τους ακόλουθους όρους, τους οποίους και αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα: 
 
΄Αρθρο 1:  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά στην παροχή υπηρεσιών σίτισης των φοιτητών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στα 
Ψαχνά (& Χαλκίδα) και Θήβα. 
Οι ζητούμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον κωδικό CPV: 55322000-3 (υπηρεσίες παρασκευής γευμάτων), βάσει 
του Καταλόγου Κοινής Ονοματολογίας Προϊόντων και Υπηρεσιών της Ε.Ε. (Common Procurement Vocabulary 
codes-CPV).  
Είδος σύμβασης: Κοινωνικές και ειδικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XIV του Προσαρτήματος 
Α΄ του Ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 2: 
ΠΟΣΟ  & ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
O ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων οκτώ χιλιάδων οκτακοσίων 
ενενήντα έξι ευρώ (508.896,00) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (Καθαρό ποσό 410.400,00 Ευρώ και ΦΠΑ 
98.496,00 Ευρώ) και προσωρινής ισχύος,  ήτοι από την υπογραφή της μέχρι την ανάλωση του συμβατικού ποσού. 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος σε βάρος του ΚΑΕ 2631 (σχετική η υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 154861/Β2/18.9.2017 απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των 
πιστώσεων του Κ.Α.Εξόδων 2631 «Χορηγίες για τη λειτουργία φοιτητικών συσσιτίων» από το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 
για τα έτη 2018-2021». Ο ως άνω ενδεικτικός προϋπολογισμός αναφέρεται στο μέγιστο (1.900: 1650 (Ψαχνά & 
Χαλκίδα), 250 (Θήβα) βάσει της αριθμ. 120/3.10.2017 απόφασης της Συγκλήτου του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας) 
ημερήσιο αριθμό δικαιουμένων δωρεάν σίτισης για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 
εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού. Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας δύναται να τροποποιεί τον ανωτέρω αριθμό των 
σιτιζομένων φοιτητών εφόσον τροποποιηθεί η επιχορήγηση για την σίτιση από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & 
Θρησκευμάτων ή τροποποιηθεί ο αριθμός των αιτούντων φοιτητών για δωρεάν σίτιση ή τροποποιηθεί το ποσό της 
ημερήσιας αποζημίωσης που αναλογεί για την σίτιση κάθε φοιτητή ή τροποποιηθεί το επιβαλλόμενο στην 
προσφερόμενη υπηρεσία ποσοστό Φ.Π.Α. ή για άλλο λόγο που θα αναφέρεται στη σχετική απόφαση της 
Συγκλήτου. 
 
Άρθρο 3: 
ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Μηνιαίως και μετά την ολοκλήρωση των υπηρεσιών σίτισης από τους ανωτέρω αναδόχους και στον αριθμό των 
δικαιουμένων δωρεάν σίτισης φοιτητών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, όπως αυτός προκύπτει από την αρμόδια 
υπηρεσία του ΤΕΙ. 
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιείται κάθε μήνα με χρηματικό ένταλμα, το οποίο εκδίδεται στο όνομά του, 
βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών, όπου κατ’ ελάχιστον είναι: 

1. Πρακτικό Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας.  
2. Πρακτικό Επιτροπής Φοιτητικού Εστιατορίου. 
3. Πρακτικά Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής.  
4. Τιμολόγιο του αναδόχου. 
5. Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας. 
6. Κατάσταση προσωπικού, στην οποία θα αναγράφονται και οι τυχόν τροποποιήσεις (νέες προσλήψεις, 

απολύσεις, ωράριο εργασίας κ.λπ.), θεωρημένη από το οικείο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων. 
7. Αντίγραφο της τρέχουσας ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση) από το ΙΚΑ. 
8. Κατάσταση απόδοσης των Ασφαλιστικών εισφορών για το απασχοληθέν στο έργο προσωπικό του 

Αναδόχου, στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, αναλόγως των εγκυκλίων του φορέα, σχετικά με το 
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ληξιπρόθεσμο των αναλογουσών εισφορών, με θεώρηση του ασφαλιστικού οργανισμού ή άλλο 
αποδεικτικό από το οποίο να αποδεικνύεται η καταβολή. 

9. Υπεύθυνη Δήλωση του Αναδόχου ότι έχει καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές, τους μισθούς, τα 
επιδόματα κ.λπ. στο  απασχοληθέν προσωπικό. 

10. Αντίγραφο μισθολογικής κατάστασης απασχολούμενου προσωπικού στην Αναθέτουσα Αρχή, 
υπογεγραμμένη από το προσωπικό ως προς την εξόφλησή του. 
 

Οι Κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι οι εξής: 
α) Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται με κάθε νόμιμη ασφαλιστική εισφορά και κράτηση υπέρ νομικών προσώπων ή άλλων 
Οργανισμών η οποία κατά νόμο βαρύνει τον Ανάδοχο. Απαιτήσεις του Αναδόχου για οιαδήποτε πληρωμή, δεν θα 
γίνονται δεκτές άνευ της εκ μέρους του καταθέσεως των αντίστοιχων παραστατικών στοιχείων και εγγράφων 
(τιμολόγια, αποδείξεις, πιστοποιητικά κ.λπ.) που αφορούν στην εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και 
λοιπών δαπανών που τον βαρύνουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές Διατάξεις. 
β) Κατά την πληρωμή του, θα παρακρατείται ο προβλεπόμενος φόρος εισοδήματος από τον Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος Φυσικών ή Νομικών Προσώπων Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013). 
γ) Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,  σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ.7 του άρθρου 375 του Ν.4412/2016, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων της σύμβασης, καθώς και το χαρτόσημο 0,0018% και ΟΓΑ Χαρτοσήμου 0,00036%. 
δ) Κράτηση 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Για την κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών της ΑΕΠΠ, επιβάλλεται κράτηση ύψους 0,06% επί όλων των συμβάσεων που υπάγονται στον παρόντα 
νόμο, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, οι οποίες συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος της 
κοινής υπουργικής απόφασης του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Η κράτηση αυτή υπολογίζεται επί της 
αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Το 
ποσό της κράτησης παρακρατείται από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της ΑΕΠΠ και 
κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό. 
Το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας δε θα δέχεται να εξοφλεί τιμολόγια και εν γένει παραστατικά έγγραφα που δεν θα είναι 
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.  
Προκαταβολή στον ανάδοχο για οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται. 
 
Άρθρο 4: 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, 
σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.  
Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως 
στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις 
που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν 
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την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να 
καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  
Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων,  
με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. 
Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή 
των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής 
παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  
Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, η οποία 
κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η 
παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  
Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται 
οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που 
πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής 
προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολή και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση 
όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από την 
καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η 
ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη 
λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων του 
άρθρου 132.  
 Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεσή τους 
απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με  
καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων 
συμβάσεων, δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την 
σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε 
αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.  
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και 
ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που 
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διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην 
εκτέλεση της σύμβασης.  
Όταν προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η 
τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και 
ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης .Το ημερολόγιο 
συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση 
των όρων της σύμβασης. Το ημερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι 
εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Όταν προβλέπεται η 
τήρηση ημερολογίου, τότε οι καταγραφές του αποτελούν στοιχειό για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 
από την επιτροπή παραλαβής. 
 
Άρθρο 5: 
ΤΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Οι υπηρεσίες της σύμβασης θα πραγματοποιηθούν: 

• Στα Ψαχνά (& Χαλκίδα) 

• Στη Θήβα 
Η Γεωγραφική Περιοχή των υπηρεσιών της σύμβασης, βάσει της κοινής Ονοματολογίας των Εδαφικών Στατιστικών 
Μονάδων (Nomenclature of territorial units for statistics-NUTS) του δημόσιου φορέα/τόπου παράδοσης είναι: EL64-
Στερεά Ελλάδα ή ειδικότερα EL642-Εύβοια και EL641-Βοιωτία. 
 
Άρθρο 6: 
ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ 
Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση 
του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 
Κατ’ εξαίρεση, ο Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις απαιτήσεις του έναντι του Τ.Ε.Ι. Στερεάς 
Ελλάδας για την καταβολή του συμβατικού τιμήματος, με βάση τους όρους της σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής 
του, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 
 
Άρθρο 7: 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν.4412/2016 χωρίς νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης.  Σύμφωνα με το άρθρο 201 του Ν. 4412/2016 η τροποποίηση της σύμβασης κατά το άρθρο 
132 γίνεται ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί, όταν συμφωνήσουν γι’ αυτό τα συμβαλλόμενα μέρη. Οποιαδήποτε όμως, 
τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο εγγράφως και θα υπογράφεται και από 
τους δύο συμβαλλομένους, αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε τροποποίησης με προφορική συμφωνία. 
 

 63 



Άρθρο 8: 
ΛΥΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
1. Με τη εξάντληση του ποσού του προϋπολογισμού της παρούσης και την πληρωμή του Αναδόχου,  λύεται η 
παρούσα σύμβαση. 
2. Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση σε κάθε περίπτωση παράβασης των όρων 
αυτής και κυρίως στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
(α) αν ο Ανάδοχος δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση, παρά τις, 
προς τούτο, οχλήσεις του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. 
(β) αν ο Ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις σύμφωνες με τις διατάξεις της σύμβασης εντολής του Τ.Ε.Ι. Στερεάς 
Ελλάδας, 
(γ) αν ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια 
λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σημαντικό μέρος των 
περιουσιακών του στοιχείων, 
(δ) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του Αναδόχου για αδίκημα σχετικό με την άσκηση του επαγγέλματός του. 
3. Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση της προμήθειας, πέραν της προαναφερθείσης προθεσμίας, μπορεί 
να κηρυχτεί έκπτωτος με απόφαση της Συγκλήτου του ΤΕΙ με συνέπεια ολόκληρο το ποσό της εγγύησης (εφόσον 
έχει ζητηθεί από το ΤΕΙ) να καταπέσει υπέρ του ΤΕΙ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση 
καθυστέρησης που οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας ή σε ανωτέρα βία, η προθεσμία παράδοσης 
παρατείνεται για τόσο χρόνο όσο θα διαρκεί το από υπαιτιότητα του ΤΕΙ, ή από ανωτέρα βία κώλυμα του 
προμηθευτή, ο οποίος όμως δεν δικαιούται καμία αποζημίωση για την καθυστέρηση αυτή. 
4. Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας διατηρεί το δικαίωμα να λύσει τη σύμβαση κηρύσσοντας έκπτωτο τον Ανάδοχο σε 
όποιο στάδιο εξέλιξης και αν βρίσκεται η διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης – μετά από μηνιαία προειδοποίησή 
του – αν διαπιστώσει ότι δεν τηρούνται από μέρους του Αναδόχου οι όροι και οι προδιαγραφές που έχουν οριστεί ή 
ότι δεν τηρείται το χρονοδιάγραμμα παράδοσης. 
5. Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου, σύμφωνα με την 
Σύμβαση προς τον Ανάδοχο, με την ταυτόχρονη κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής καλής Εκτέλεσης (εφόσον 
έχει ζητηθεί από το ΤΕΙ), μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων. 
6. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρμόζονται οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 
7. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο Ανάδοχος αποδείξει ότι η καθυστέρηση 
οφείλεται σε υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής ή σε ανώτερη βία. 
 
Ανωτέρα Βία 
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που 
η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 
2. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 
3. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: 
(1) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του αναδόχου. 
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(2) Γενική ή μερική πυρκαγιά στην επιχείρηση του αναδόχου. 
(3) Πλημμύρα. 
(4) Σεισμός. 
(5) Πόλεμος. 
(6) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου). 
(7) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO). 
 
8. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει 
στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους 
σχετικούς λόγους και τα περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τότε που συνέβησαν, 
προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι 
(20) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της 
προθεσμίας τεκμαίρετε η αποδοχή του αιτήματος. 
9. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον 
απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης παροχής των προμηθειών του. 
 
Άρθρο 9: 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ-ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 
1. Η εν λόγω σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. 
2. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή 
της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη 
φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών πάντα υπό 
το πρίσμα της προστασίας του Δημοσίου συμφέροντος. 
3. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια 
και δη αυτά της Λαμίας. 
 
Άρθρο 10: 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
Για την καλή και πιστή εκτέλεση των όρων της συμβάσεως αυτής, ο χορηγητής κατέθεσε την ακόλουθη εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της συμβατικής αξίας ΜΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.   
 

Α/Α ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) 

1    
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Η εγγύηση αυτή επέχει θέση ποινικής ρήτρας και θα αποδοθεί ύστερα από την πλήρη και κανονική εκτέλεση των 
όρων της Σύμβασης αυτής με την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των προμηθειών, καθώς και την 
εξόφληση των σχετικών δαπανών.  
Ακόμη η παραπάνω εγγύηση θα μπορεί να καταπέσει υπέρ του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με μονομερή δήλωση αυτού 
προς την εκδότρια Τράπεζα και χωρίς δικαστική διάγνωση, σε περίπτωση που το Τ.Ε.Ι., κατά την απόλυτη κρίση 
της Διοικήσεώς του κρίνει ότι η Σύμβαση δεν έχει εκτελεστεί εμπρόθεσμα ή σύμφωνα με τους όρους που έχουν 
συμφωνηθεί.  
 
Ο Ανάδοχος με τη παρούσα κατέθεσε: 

1. Το υπ’ αριθμ………………. ασφαλιστήριο συμβόλαιο συνολικού ύψους …………. ευρώ για την ασφάλιση 
γενικής αστικής ευθύνης έναντι των σιτιζομένων. 

2. Το υπ’ αριθμ………………. ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την ιδιοκτησία και τον εξοπλισμό του ΤΕΙ Στερεάς 
Ελλάδας 

3. Άδειες λειτουργίας των εστιατορίων…………………………  
 
Άρθρο 11ο: 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Σε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης αυτής, θα εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του 
Ν.4412/2016 και θα επιβάλλονται, με Απόφαση του αρμοδίου οργάνου, οι προβλεπόμενες κυρώσεις ή ρήτρες. Οι 
κυρώσεις που θα επιβάλλονται, θα στηρίζονται πάντα σε αιτιολογημένες αναφορές των αρμόδιων οργάνων που 
είναι υπεύθυνα για την παραλαβή και την καλή τήρηση των όρων αυτής της Σύμβασης, όπου θα αιτιολογούν και θα 
τεκμηριώνουν τις παραβάσεις του προμηθευτή. 
 
Άρθρο 12ο :  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (όπως αναλυτικά αναγράφονται στην 
παρούσα διακήρυξη και ειδικότερα στο Παράρτημα Α 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ – ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ & ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΔΩΝ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΕΔΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (όπως 
αναλυτικά αναγράφονται στην παρούσα διακήρυξη και ειδικότερα στο Παράρτημα Α 
 
Άρθρο 13ο :  
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 Ο Ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα 

σύμβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και συνημμένα έγγραφα της διαπραγμάτευσης, των οποίων όλων 
ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. 

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

 Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 
- τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

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

- δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης 
 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.  

 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 (Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016).  

 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.  

 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος αναθέτει την εκτέλεση τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους, 
τότε θα πρέπει να  υποβληθούν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού 
της ενότητας 2.3 της παρούσας για κάθε υπεργολάβο, ανεξάρτητα από το ποσοστό της υπεργολαβίας,  ήτοι και 
σε περιπτώσεις ποσοστού μικρότερου του 30%, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του Ν. 4412/2016. 

 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. Στην περίπτωση αντικατάστασης του απαιτείται ο νέος υπεργολάβος να προσκομίσει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της ενότητας 2.3 της παρούσας. 

 Η πληρωμή του υπεργολάβου θα γίνεται από τον ανάδοχο.  
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 Τέλος, και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τη δήλωση, ότι αποδέχονται όλους τους παραπάνω 
όρους και συμφωνούν ανεπιφύλακτα, θεωρούν τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή. 

 
Αφού συμφώνησαν αυτά οι συμβαλλόμενοι, συντάχθηκε το παρόν σε τρία (3) πρωτότυπα, και αφού αναγνώσθηκαν 
και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, τα δύο κατατέθηκαν στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και το άλλο έλαβε ο 
Ανάδοχος. 
 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
   ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                   ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                          

               ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΥΤΑΝΗ 
          ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ  

 
  
                                                                       
 
       Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                                                       ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 
 

            ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
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Αποτελεί αναπόσπαστο παράρτημα της υπ’ αριθμ. πρωτ.: 2188/13.4.2018 διακήρυξης 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε:  

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: ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 55266 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 3ο ΧΛΜ ΠΕ Οδού Λαμίας-Αθήνας, Λαμία, 35100 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Καρέλη Ελένη 
- Τηλέφωνο: 2231060158, 2231060121 
- Ηλ. ταχυδρομείο: tm-prom@teiste.gr, ekareli@teiste.gr 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.teiste.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): Σίτιση των 
φοιτητών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στα Ψαχνά (& Χαλκίδα) & Θήβα(55322000-3) 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: - 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε υπηρεσίες (Κοινωνικές και ειδικές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα XIV 
του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016). 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : - 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 2187/13.4.2018, 
2188/13.4.2018 με συστημικό κωδικό 56387. 

 
 

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; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονομικός 
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, 
«κοινωνική επιχείρηση» iv ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων 
προστατευόμενης απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 
εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων ανήκουν οι 
απασχολούμενοι. 

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

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι:  
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Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 
ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 
ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το 
μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 
διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται 
η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, 
την κατάταξη στον επίσημο κατάλογοv: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 
απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 
που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 
κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 
λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 
διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε:  

 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 
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Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

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

[] 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 ΦΟΡΕΩΝvii  

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. 

 

 74 



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 καταδίκεςviii 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 
2. δωροδοκίαx,xi· 
3. απάτηxii· 
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις 
βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε 
προσώπουxvi 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): 
[……][……][……][……]xvii 

Εάν ναι, αναφέρετεxviii: 
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) [   ] 
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 
[……][……][……][……]xix 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»)xx; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……] 
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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 ασφάλισηςxxii, 
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; Διευκρινήστε: 
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 ;xxiii 

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): xxiv 

[……][……][……] 
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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 
δικαίουxxv; 

[] 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 καταστάσειςxxvi : 
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 
συνέχε συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσειςxxvii  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
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αναφέρετε:  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
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:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με 
άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη 
στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
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: 
[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντωνxxix, λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 
σύμβασης; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει 
με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασηςxxx; 

[] Ναι [] Όχι 
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Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες:  
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 
επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxxi κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη 
καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  
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: 
[……] 

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 

[] Ναι [] Όχι 
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επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν 
τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  
Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 
συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 4 
ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 
του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  
[……] 
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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: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την 
Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων 
επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [] Ναι [] Όχι 

 
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 
εγκατάστασήςxxxiii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…] 
 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 
φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 
έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

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.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών 
που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 
εξής xxxiv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα 
που καλύπτεται από τη σύμβαση και 
προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον 
αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 
εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 
οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον 
αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον […................................…] 
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κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, 
αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε 
τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίεςxxxvi 
που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές τιμές 
των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-
αναλογία μεταξύ x και yxxxvii -και η αντίστοιχη αξία) 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 
κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 
οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……][…]νόμισμα 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 
(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 

προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

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

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, ο 
οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα 
έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: 
 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 

εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 
και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο 
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 
κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 
έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις 
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που 
έχει προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε 
τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες 
δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 
διακήρυξη):  
[…...........] 

Περιγραφ
ή 

ποσά ημερομηνί
ες 

παραλήπτε
ς 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει 
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 
τεχνικές υπηρεσίεςxli, ιδίως τους υπεύθυνους για 
τον έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο 
οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει 
το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 
τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 
 
 
 
 
[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 
ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 
ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

[……] 
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ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που 
διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα 
ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας 
εφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 
παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 
υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 
κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια 
ελέγχωνxlii όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό 
ή τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα 
και, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα 
μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και 
τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 
ποιότητας; 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 
επαγγελματικών προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη 
σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα 
ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 
του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των 
διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία 
έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
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9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα 
ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό 
εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει 
σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίαςxliii το 
ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα 
δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων 
που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 
περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

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

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 
απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή 
υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα 
οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 
προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται 
στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
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[……][……][……] 
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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): 

[……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 
απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια 
άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν 
όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
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[……][……][……] 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 
φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 
εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 
προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται 
από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 
εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 
διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 
κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν 
για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με 
τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές 
μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για 
καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας διαθέτει 
τα απαιτούμενα έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 

ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για το καθένα: 

[….] 
 
 
 
 
[] Ναι [] Όχιxlv 
 
 
 
 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……]xlvi 
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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 είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, εκτός εάν : 
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxlviii. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό 
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 

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 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 
ατόμων. 

v Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii  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.” 

viii 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.  

ix 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). 

x Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi 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). 

xii 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. 

xiii 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. 
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xiv 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”. 

xv 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 νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 
215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες 
διατάξεις.". 

xvi 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 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx 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)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii 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).  

xxiii 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  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες 
διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 
(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 
ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
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xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός 
ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

xxxiii 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. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  
που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που 
υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και 
ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του 
οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο 
μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ ονόματός της από 
αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

xliii Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό 
μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, 
τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ 
ανωτέρω.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται 
από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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