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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 

 
 

      
 

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1/2010 
ΝΕΟΥ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών για την  εκµετάλλευση: 1) του 
εστιατορίου στη Φιλοσοφική Σχολή, για τη σίτιση των φοιτητών των 
Σχολών και Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αθηνών  της 
Πανεπιστηµιούπολης, 2) του εστιατορίου στα  Ιατρικά Εργαστήρια 
στο Γουδί για τη σίτιση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής και των 
Τµηµάτων Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής και Φαρµακευτικής  του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 3) του εστιατορίου στη ∆άφνη για τη σίτιση 
των φοιτητών του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και 
Αθλητισµού του Πανεπιστηµίου Αθηνών και 4) της λειτουργίας 
εστιατορίου στο κέντρο της Αθήνας, για τη σίτιση των φοιτητών των 
Σχολών και Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αθηνών στο κέντρο της 
Αθήνας. 

 

Κριτήριο Αξιολόγησης Πλέον Συµφέρουσα Προσφορά 

Χρόνος ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού 

Ηµεροµηνία : 13/07/2010 

Ηµέρα: Τρίτη 

Ώρα:   π.µ.  11.00 

Ηµεροµηνία Λήξης Υποβολής των 
Προσφορών 

Με οποιοδήποτε τρόπο µέχρι 14:00 ώρας της 
12/07/2010 και αυτοπροσώπως ή µε νόµιµο 
αντιπρόσωπο µέχρι ώρα 11:00 της 13/07/2010 

Τόπος ∆ιενέργειας του 
∆ιαγωνισµού 

Γραφείο ∆ιεύθυνσης Πανεπιστηµιακής Λέσχης  

Ιπποκράτους 15, 106 79  Αθήνα,  

τηλ. 210 - 3688256, 210 - 3688261, 210 - 3688221         

Fax: 210-368 8238 

Προϋπολογισµός ∆απάνης 
15.000.000,00 € περίπου χωρίς  Φ.Π.Α. και 

16.650.000,00 € περίπου συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. 

Ηµεροµηνία αποστολής προς 
δηµοσίευση στην Επίσηµη 
εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 

02/06/2010 

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο 
Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων της Εφηµερίδας της 
Κυβέρνησης 

11/06/2010 

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στον 
Ελληνικό Τύπο  

07/06/2010 

CPV 55300000 
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∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ  1/2010 
 

Νέου διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού ανάδειξης παρόχου υπηρεσιών, µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά :1) για την εκµετάλλευση του 
εστιατορίου στη Φιλοσοφική Σχολή, για τη σίτιση των φοιτητών των  Σχολών και 
Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αθηνών  της  Πανεπιστηµιούπολης, 2) για την 
 εκµετάλλευση του εστιατορίου στα  Ιατρικά Εργαστήρια στο Γουδί για τη σίτιση των 
φοιτητών της Ιατρικής Σχολής και των Τµηµάτων Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής και 
Φαρµακευτικής  του Πανεπιστηµίου Αθηνών 3) για την εκµετάλλευση του 
εστιατορίου στη ∆άφνη για τη σίτιση των φοιτητών του Τµήµατος Επιστήµης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του Πανεπιστηµίου Αθηνών και 4) για τη 
λειτουργία εστιατορίου στο κέντρο της Αθήνας, για τη σίτιση των φοιτητών των 
Σχολών και Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αθηνών στο κέντρο της Αθήνας. 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 
 

• Του Ν. 5147/31 «Περί Πανεπιστηµιακής Λέσχης» (ΦΕΚ τ. Α΄ 211/16.7.1931) 
• Του Ν. 5343/32 «Περί Οργανισµού του Πανεπιστηµίου Αθηνών»  
• Του Ν. 496/1974 «Περί Λογιστικού των ΝΠ∆∆» (ΦΕΚ 204 τ. Α΄ 17/19.7.1974) 
• Του Π.∆. 387/83 (ΦΕΚ τ. Α΄ 141/7.10.1983) «Λειτουργία, οργάνωση, διοίκηση 

Φοιτητικών Λεσχών στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα και παροχή δωρεάν 
σίτισης στους φοιτητές αυτών», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 494/85 (ΦΕΚ τ. 
Α΄ 176/15.10.1985) και το Π.∆. 143/90 (ΦΕΚ τ. Α΄ 55/10.4.1990). 

• Της παρ. 1 του άρθρου 49, του Ν. 1404/83 «∆οµή και λειτουργία των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων» (ΦΕΚ 173 τ. Α΄/1983) 

• Της υπ' αριθµ Β3/4380/8-12-87 απόφασης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Περί εφαρµογής του 
συστήµατος της κάρτας σίτισης στους φοιτητές». 

• Του Ν. 2083/92 «Εκσυγχρονισµός της Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 159 τ. 
Α΄/21-9-1992) 

• Του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ τ. Α΄ 43/22-3-1994), άρθρο 24 (παρακράτηση φόρου 
στο εισόδηµα από εµπορικές επιχειρήσεις). 

• Του Ν. 2286/95 «Προµήθειες του ∆ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων» (ΦΕΚ 19 τ. Α΄/1-2-1995). 

• Του Ν. 2328/1995 «Νοµικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής 
ραδιοφωνίας, ρύθµιση θεµάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες 
διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 159/3-8-1995), όπως τροποποιηµένος ισχύει µετά την 
έναρξη εφαρµογής των Ν. 3310/2005 και 3414/2005. 

• Του Ν. 2362/95 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους 
και άλλες διατάξεις». (ΦΕΚ τ. Α΄ 247/1995)  

• Του Ν. 2522/1997 «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της 
σύναψης συµβάσεων δηµοσίων έργων, κρατικών προµηθειών και υπηρεσιών  
σύµφωνα µε την οδηγία 89/665 ΕΟΚ»                                                                        

• Του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων 
Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 199/28-9-1999), άρθρο 8, 
όπως αυτό τροποποιήθηκε µε τo άρθρo 2 Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Α’ 242 /11-10-
2002)  και όπως το άρθρο αυτό εφαρµόζεται µετά την έναρξη ισχύος του Ν. 
3310/2005. 
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• Του Π.∆. 166/2003 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην οδηγία 
2000/35/29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 
εµπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α' 138/5-6-2003). 

• Του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (Φ.Ε.Κ. 
Α΄ 30/14-2-2005), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί µε το Ν. 3414/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 
279/10-11-2005). 

• Της υπ’ αρ. 1108437/2565/∆ΟΣ/15-11-2005 απόφαση του Υφυπουργού 
Οικονοµίας και Οικονοµικών «Καθορισµός Χωρών στις οποίες λειτουργούν 
εξωχώριες εταιρείες» (ΦΕΚ Β' 1590/16-11-2005). 

• Του Π.∆. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης ∆ηµόσιων 
Συµβάσεων Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την 
Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005» (ΦΕΚ 64 τ. Α΄/16-
3-2007). 

• Του Ν. 3549/2007 «Περί της δοµής και λειτουργίας των A.E.I.» (ΦΕΚ τ. Α’ 
69/20-3-2007). 

• Της Κ.Υ.Α Αριθµ. Φ547452/Β3/2007 Υπουργ. Οικον. και ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Αύξηση 
του ηµερήσιου σιτηρέσιου για τους προπτυχιακούς φοιτητές – σπουδαστές της 
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 836 τ. Β΄/30-5-2007). 

• Του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150 τ. Α΄/10-7-
2007). 

• Της υπ’ αρ. 20977/23-8-2007 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επικρατείας «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν. 3310/2005, 
όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005» (ΦΕΚ Β' 1673/23-8-2007). 

• Tης από 20/11/2003 απόφασης της Πανεπιστηµιακής Συγκλήτου µε θέµα 
«Ρύθµιση θεµάτων Φοιτητικής Μέριµνας των Φοιτητών», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε στη συνεδρία αυτής, στις 12/7/2007 µε θέµα «Προϋποθέσεις 
παροχής δωρεάν σίτισης στους φοιτητές του Ε.Κ.Π.Α.». 

• Της από 19/10/2006 απόφασης της Πανεπιστηµιακής Συγκλήτου µε θέµα 
«Ορισµός Προέδρου του ∆.Σ. της Πανεπιστηµιακής Λέσχης» 

• Της από 02/06/2010 απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 
Πανεπιστηµιακής Λέσχης του Πανεπιστηµίου Αθηνών «Έγκριση διενέργειας 
νέου διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού, για την ανάδειξη αναδόχου εκµετάλλευσης 
των εστιατορίων, για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αθηνών». 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 
        Νέο διεθνή ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές σε Ευρώ και µε 
κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη προσφορά, για την ανάδειξη παρόχου 
υπηρεσιών εκµετάλλευσης, για το χρονικό διάστηµα από 1/9/2010 µέχρι 31/7/2014 
και συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη 15.000.000,00  ευρώ περίπου, χωρίς ΦΠΑ 
και 16.650.000,00 ευρώ περίπου, συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ: 
1. του εστιατορίου στη Φιλοσοφική Σχολή   για τη σίτιση 5000 περίπου φοιτητών 

των Σχολών και Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αθηνών της 
Πανεπιστηµιούπολης, το οποίο παραχωρείται χωρίς µίσθωµα στον πάροχο 
υπηρεσιών από το Πανεπιστήµιο Αθηνών µε όλες τις εγκαταστάσεις του και τον 
τεχνικό εξοπλισµό που αναφέρεται στον επισυναπτόµενο πίνακα 1. 

2. του εστιατορίου στα Ιατρικά Εργαστήρια στο Γουδί για τη σίτιση 1300 περίπου 
φοιτητών της Ιατρικής Σχολής και των Τµηµάτων Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής 
και Φαρµακευτικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, το οποίο παραχωρείται χωρίς 
µίσθωµα στον πάροχο υπηρεσιών από το Πανεπιστήµιο Αθηνών µε όλες τις 
εγκαταστάσεις του και τον τεχνικό εξοπλισµό που αναφέρεται στον 
επισυναπτόµενο πίνακα  2.  

3. του εστιατορίου στη ∆άφνη για τη σίτιση 700 περίπου φοιτητών του Τµήµατος 
Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του Πανεπιστηµίου Αθηνών, το 
οποίο παραχωρείται χωρίς µίσθωµα στον πάροχο υπηρεσιών από το 
Πανεπιστήµιο Αθηνών µε όλες τις εγκαταστάσεις του και τον τεχνικό εξοπλισµό 
που αναφέρεται στον επισυναπτόµενο πίνακα 3. 

4. Ο πάροχος υπηρεσιών εκµετάλλευσης των τριών παραπάνω εστιατορίων 
υποχρεούται συγχρόνως µε την λειτουργία αυτών, να εγκαταστήσει και 
λειτουργήσει εστιατόριο στο Κέντρο της Αθήνας για τη σίτιση 2000 περίπου 
φοιτητών  των Σχολών και Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αθηνών του κέντρου 
της Αθήνας. Το Εστιατόριο  αυτό ,στο οποίο θα σιτίζονται µόνο φοιτητές του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, θα έχει  υποχρεωτικώς ωφέλιµο χώρο  άνω των   400 
τ.µ, (αίθουσα εστίασης, µαγειρείο και βοηθητικοί χώροι) κατάλληλο για το σκοπό 
αυτό και θα βρίσκεται υποχρεωτικώς µέσα σε ακτίνα 1500 µέτρων κατά  ανώτατο 
όριο  από το κτήριο της Πανεπιστηµιακής Λέσχης,  θα εξεύρει, θα  µισθώσει και 
θα εξοπλίσει πλήρως  µε δικές του δαπάνες ο πάροχος υπηρεσιών. 
Στο εστιατόριο στα Ιατρικά Εργαστήρια στο Γουδί και στο εστιατόριο στη ∆άφνη 

διατίθενται περιορισµένοι χώροι µαγειρείων και αποθηκών. Για το λόγο αυτό η 
παρασκευή των φαγητών για τα δύο αυτά εστιατόρια (Γουδί και ∆άφνη), 
συµπληρωµατικά µπορεί να γίνεται µόνο στο µαγειρείο του εστιατορίου στη 
Φιλοσοφική Σχολή για την ενιαία σίτιση των φοιτητών και για τον άµεσο και πλήρη 
έλεγχο από τις αρµόδιες επιτροπές, που θα ορίζονται από το ∆.Σ της 
Πανεπιστηµιακής Λέσχης και ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να φροντίσει µε 
δικές του δαπάνες για την έκδοση της σχετικής άδειας καταλληλότητας και 
λειτουργίας εργαστηρίου παρασκευής φαγητών και γλυκών στον συγκεκριµένο χώρο. 
Τα φαγητά θα µεταφέρονται µε κατάλληλο αυτοκίνητο ψυγείο, εφοδιασµένο µε 
ισοθερµικά δοχεία και µε ειδική άδεια καταλληλότητας µεταφοράς από την αρµόδια 
∆ηµόσια Αρχή, µε αυστηρή τήρηση των όρων υγιεινής και µε δαπάνες του παρόχου 
υπηρεσιών στα παραπάνω εστιατόρια. 

∆ηλώνεται ρητώς ότι η Πανεπιστηµιακή Λέσχη δεν θα έχει καµία απολύτως 
ευθύνη στη περίπτωση άρνησης για οποιονδήποτε λόγο χορήγησης άδειας 
εγκατάστασης και λειτουργίας των εστιατορίων από τις ∆ηµόσιες Αρχές. 
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Ο πάροχος υπηρεσιών εκµετάλλευσης και λειτουργίας των παραπάνω τεσσάρων  
εστιατορίων, κατά  το διάστηµα από 1/9 µέχρι 30/6  κάθε Πανεπιστηµιακού Έτους 
υποχρεούται να σιτίζει µικρότερο ή µεγαλύτερο αριθµό φοιτητών του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, επειδή ο πραγµατικός αριθµός των δικαιούµενων δωρεάν σίτισης φοιτητών 
θα προκύπτει από την ονοµαστική κατάσταση εγγεγραµµένων φοιτητών, για κάθε 
εστιατόριο, που θα δίδεται  καθηµερινά στον πάροχο υπηρεσιών από το Τµήµα 
Σίτισης  της Πανεπιστηµιακής Λέσχης. 

 
Ο Αντιπρύτανης του Παν/µίου Αθηνών 

και Πρόεδρος του ∆.Σ. της Παν/κής Λέσχης 
 
 
 
 

Καθηγητής Ιωάννης Κ. Καράκωστας 
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ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Αντικείµενο του διαγωνισµού είναι η ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών, µε νέο 
διεθνή ανοικτό διαγωνισµό και µε κριτήριο κατακύρωσης τη συµφερότερη 
προσφορά, για την εκµετάλλευση: 1) του εστιατορίου στη Φιλοσοφική Σχολή, για τη 
σίτιση των φοιτητών των  Σχολών και Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αθηνών  της 
 Πανεπιστηµιούπολης 2) του εστιατορίου στα  Ιατρικά Εργαστήρια στο Γουδί για τη 
σίτιση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής και των Τµηµάτων Οδοντιατρικής, 
Νοσηλευτικής και Φαρµακευτικής  του Πανεπιστηµίου Αθηνών 3) του εστιατορίου 
στη ∆άφνη για τη σίτιση των φοιτητών του Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής 
και Αθλητισµού του Πανεπιστηµίου Αθηνών και 4) για τη λειτουργία εστιατορίου 
στο κέντρο της Αθήνας, για τη σίτιση των φοιτητών των Σχολών και Τµηµάτων του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών στο κέντρο της Αθήνας. 

Ο προϋπολογισµός της παροχής υπηρεσιών υπολογίζεται σε 15.000.000,00  
ευρώ περίπου, χωρίς ΦΠΑ και 16.650.000,00 ευρώ περίπου, συµπεριλαµβανοµένου 
και του ΦΠΑ. Τα επιµέρους στοιχεία του κόστους της σύµβασης, οι κρατήσεις και οι 
λοιπές οικονοµικές επιβαρύνσεις της, καθώς επίσης ο τρόπος πληρωµής και τα λοιπά 
σχετικά στοιχεία και όροι, θα περιγράφονται στην ίδια την σύµβαση που θα 
υπογραφεί µε τον πάροχο υπηρεσιών, σχέδιο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα 
(υπόδειγµα 1). 
 

ΑΡΘΡΟ 2.  ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
        Ο διαγωνισµός θα γίνει στην Αθήνα στις 13/07/2010, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
11:00, ενώπιον της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του 
διαγωνισµού, που θα συνεδριάσει δηµόσια στο γραφείο της ∆ιεύθυνσης της 
Πανεπιστηµιακής Λέσχης (Ιπποκράτους 15, 1ος όροφος) σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των Π.∆. 118/2007 και 60/2007 και τους αναφερόµενους στη διακήρυξη όρους. 

ΑΡΘΡΟ 3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Ι. Αναθέτουσα αρχή είναι η Πανεπιστηµιακή Λέσχη του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
  

• ∆ιεύθυνση έδρας, Ιπποκράτους 15, Αθήνα, 10679. 
• Τηλέφωνο (+30210) 3688256, (+30210) 3688261, (+30210) 3688221 
• Fax (+30210) 3688238 
• Αρµόδιοι υπάλληλοι : Σπ Τσόλκας και Ν. Λάριος 
• E-mail : stsolkas@lesxi.uoa.gr, lariosn@lesxi.uoa.gr 

 
ΙΙ. Στοιχεία της σύµβασης 
 
1. Σύµβαση : Το συµφωνητικό που θα υπογραφεί µεταξύ των συµβαλλοµένων 

µερών για την προκηρυσσόµενη υπηρεσία, θα καταρτισθεί µε βάση τους όρους 
που περιλαµβάνονται στη διακήρυξη  του διαγωνισµού και θα διέπεται από το 
Ελληνικό ∆ίκαιο. Για θέµατα που δεν θα ρυθµίζονται από την σύµβαση θα έχουν 
ανάλογη εφαρµογή οι διατάξεις των κοινοτικών Οδηγιών περί δηµοσίων 
συµβάσεων υπηρεσιών, καθώς και των σχετικών κοινοτικών Κανονισµών. 
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2. Αναθέτουσα Αρχή : Η Πανεπιστηµιακή Λέσχη του Πανεπιστηµίου Αθηνών που 
θα υπογράψει µε τον  πάροχο υπηρεσιών, τη σύµβαση για την εκτέλεση της 
υπηρεσίας. 

3. Ανάδοχος: Ο προκρινόµενος του διαγωνισµού πάροχος υπηρεσιών που θα κληθεί 
να υπογράψει  τη   σύµβαση  για την εκτέλεση της υπηρεσίας. 

4. Συµβατικά τεύχη : Το τεύχος της σύµβασης µεταξύ της αναθέτουσας αρχής µε 
τον πάροχο υπηρεσιών και όλα τα τεύχη που την συνοδεύουν και την 
συµπληρώνουν και περιλαµβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη σύµβαση, β. την 
διακήρυξη µε τους όρους της, γ. την Τεχνική Προσφορά του παρόχου υπηρεσιών 
και δ. την Οικονοµική Προσφορά του παρόχου υπηρεσιών. 

5. Επίσηµη γλώσσα της σύµβασης είναι η Ελληνική. Η παρούσα διακήρυξη και η 
σύµβαση είναι συνταγµένα στην Ελληνική γλώσσα.  

ΑΡΘΡΟ 4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
 
Περίληψη της ∆ιακήρυξης στάλθηκε: 
 
1. Στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για 

δηµοσίευσή της στην Επίσηµη εφηµερίδα της στις 02/06/2010. 
2. Στο τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων  της  Εφηµερίδας  της 

 Κυβερνήσεως στις   11/06/2010. 
3. Για δηµοσίευση µία φορά στις εφηµερίδες «Α∆ΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΤΟΥ 

ΡΙΖΟΥ», «ΗΜΕΡΗΣΙΑ» και «ΓΕΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ» στις  07/06/2010. 
 
Περίληψη της ∆ιακήρυξης αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της εισόδου της 
Πανεπιστηµιακής Λέσχης 02/06/2010. 
 
∆ιακήρυξη στάλθηκε στον Ελληνικό Οργανισµό Μικροµεσαίων Μεταποιητικών 
Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ.), στην Κεντρική Ένωση 
Επιµελητηρίων Ελλάδος, στο Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο Αθηνών, στο 
Βιοτεχνικό Επιµελητήριο Αθηνών, στο Επαγγελµατικό Επιµελητήριο Αθηνών και 
στην Πανελλήνια Οµοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελµάτων στις          
07/06/2010. 
Τα έξοδα δηµοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό τύπο βαρύνουν τον πάροχο 
υπηρεσιών που θα εκτελέσει την παροχή υπηρεσιών, στη δε Υπηρεσία Επισήµων 
Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν την διακήρυξη του διαγωνισµού 
και να ζητήσουν περισσότερες πληροφορίες από την Πανεπιστηµιακή Λέσχη, Τµήµα 
Επιµελητείας, Ιπποκράτους  15, 3ος όροφος, 106 79, Αθήνα τηλ: 210-3688256, 210-
3688261, 210-3688221, και, καθηµερινά  τις εργάσιµες ηµέρες, από ώρας 09:30 µέχρι 
14:00. 

Η διάθεση του ηλεκτρονικού αρχείου της ∆ιακήρυξης γίνεται µέσω της 
ηλεκτρονικής διεύθυνσης http://www.uoa.gr/ (Ανακοινώσεις –Τεύχη ∆ιακηρύξεων) ή 
http://procurements.uoa.gr. Στην περίπτωση αυτή τυχόν διευκρινήσεις ή 
τροποποιήσεις, που θα προκύψουν θα δηµοσιεύονται στον ίδιο δικτυακό τόπο και θα 
αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόµενου να λάβει γνώση για αυτές. Η αναζήτηση των 
διευκρινήσεων-τροποποιήσεων θα γίνεται µε βάση τον αριθµό της ∆ιακήρυξης. 
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H αναθέτουσα αρχή, αν και καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει 
την πληρότητα και ορθότητα των στοιχείων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές του 
σελίδες, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και 
την ακρίβεια των κειµένων που λαµβάνονται µέσω του Web site.  

Μέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της 
ένστασης που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 2 περίπτωση α του Π.∆. 
118/2007, µπορούν να ζητηθούν εγγράφως από τους ενδιαφερόµενους 
συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού και το 
περιεχόµενο  της παρούσας διακήρυξης. Απαντήσεις παρέχονται το αργότερο τρεις 
(3) µέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας.  

Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους παρόχους 
υπηρεσιών οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο 
εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο 
προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του Π.∆. 
118/2007. 

Αναφέρεται, ότι αποτελεί ευθύνη του ενδιαφερόµενου παραλήπτη η 
ενηµέρωσή του για τυχόν διευκρινήσεις – τροποποιήσεις. 

Κανένας υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους οποιουδήποτε υπαλλήλου ή συµβούλου ή 
στελέχους διοίκησης της Πανεπιστηµιακής Λέσχης.  

Οι παρεχόµενες από την Πανεπιστηµιακή Λέσχη διευκρινίσεις δεν θα 
τροποποιούν ουσιωδώς το περιεχόµενο της διακήρυξης. 

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, 
τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται 
δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

ΑΡΘΡΟ 6. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

1. Όλα τα φυσικά και Νοµικά Πρόσωπα , ηµεδαπά και αλλοδαπά. 
2. Συνεταιρισµοί και Ενώσεις Παρόχων Υπηρεσιών οι οποίοι υποβάλλουν κοινή 

προσφορά. 
3. Τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι 

εγγεγραµµένα στα οικεία επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα και να 
προσκοµίζουν ανάλογο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Οι υποψήφιοι που δεν 
έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα πρέπει να αποδεικνύουν την εγγραφή τους 
σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να 
προσκοµίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, κατά τα οριζόµενα 
στο άρθρο 44 του Π.∆. 60/2007.  

4. Τα ως άνω φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών ή νοµικών 
προσώπων θα πρέπει να λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος 
µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου 
(ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων στο πλαίσιο του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου και των 
πολυµερών διαπραγµατεύσεων του Γύρου της Ουρουγουάης, η οποία 
κυρώθηκε µε το νόµο 2513/1997 και σύµφωνα µε το άρθρο 5 της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ άρθρο 4 Π.∆. 60/2007. 

Οι κοινοπραξίες µπορούν να υποβάλουν προσφορά χωρίς να απαιτείται να έχουν 
συγκεκριµένη νοµική µορφή. Σε περίπτωση επιλογής για ανάθεση της σύµβασης σε 
κοινοπραξία, είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική 
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µορφή στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την 
ορθή εκτέλεση της σύµβασης (παρ. 2 άρθρο 39 Π.∆. 60/2007). 

Κάθε υποψήφιος συµµετέχει µε µία µόνο προσφορά.  Εφόσον υποψήφιος, 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, υποβάλλει ατοµική προσφορά, δεν δύναται να 
συµµετάσχει στο διαγωνισµό ως µέλος ένωσης παρόχων υπηρεσιών ή κοινοπραξίας.  
Σε αυτήν την περίπτωση θεωρείται ότι έχουν υποβληθεί δύο προσφορές και 
απορρίπτονται αµφότερες ως απαράδεκτες. 

Όλοι οι συµµετέχοντες  πρέπει να ασχολούνται και δραστηριοποιούνται 
συστηµατικά και αποδεδειγµένα µε το αντικείµενο του διαγωνισµού, δηλαδή 
εκµετάλλευση εστιατορίων µε µεγάλο αριθµό σιτιζοµένων  ηµερησίως για τα 
τρία τουλάχιστον προηγούµενα χρόνια συνεχώς µε τη σηµερινή µορφή της 
επιχείρησης. Εφόσον διαπιστωθεί από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
των προσφορών του διαγωνισµού, αδυναµία εκτέλεσης του αντικειµένου του 
διαγωνισµού από κάποιον των συµµετασχόντων, αυτός θα αποκλείεται του 
διαγωνισµού  ή εφόσον γίνει κατακύρωση σ' αυτόν, θα κηρύσσεται έκπτωτος. 

ΑΡΘΡΟ 7.  ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
1. Οι συµµετέχοντες  στο διαγωνισµό υποχρεούνται να υποβάλουν, µαζί µε την 
προσφορά τους, τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: 
α) Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ποσού 832.500,00 ευρώ, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 6 παράγραφος 1 περίπτωση α και στο άρθρο 25 του Π.∆. 
118/2007 (υπόδειγµα 2). 
β) Υπεύθυνη δήλωση (µία ή περισσότερες) της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 
(Α΄75), µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία 
του διαγωνισµού και να δηλώνεται ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς 
τους: 

− δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα  από τα 
αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του 
άρθρου 6 του Π.∆. 118/2007 και στη παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, 
δηλαδή για συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, 
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, παράβαση του 
αγορανοµικού κώδικα, σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 
ιδιότητας κ.λπ. 

− δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου 
α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του  Π.∆. 118/2007 καταστάσεις, δηλαδή 
σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.  

− είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους της 
περίπτωσης (3) του εδαφίου α της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του Π.∆. 
118/2007, δηλαδή ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους και ως προς τις 
υποχρεώσεις που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και 
επικουρικής. 

− είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο, προσδιορίζοντάς το σαφώς, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην περίπτωση (4) του εδαφίου α της παραγράφου 
2 και στην περίπτωση (3) του εδαφίου β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του 
Π.∆. 118/2007. 

− δεν τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περίπτωση (2) του εδαφίου 
γ της παραγράφου 2 του άρθρου 6, του Π.∆. 118/2007 κατάσταση, δηλαδή 
υπό κοινή εκκαθάριση η ειδική εκκαθάριση και επίσης ότι η επιχείρηση δεν 
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τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης η ειδικής 
εκκαθάρισης. 

− οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης. 
− ότι ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από 

σύµβαση προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµοσίου. 
− ότι ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών δεν έχει τιµωρηθεί µε αποκλεισµό από 

τους διαγωνισµούς προµηθειών ή υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα. 
− ότι ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών δεν έχει υποπέσει σε σοβαρό παράπτωµα 

κατά την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας. 
− ότι η επιχείρηση διαθέτει ειδικευµένο προσωπικό και ότι παρέχεται στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της Παν/κής Λέσχης ή σε εξουσιοδοτηµένο όργανο 
από αυτό, το δικαίωµα  να απαιτήσει την αντικατάσταση προσωπικού του 
αναδόχου, για λόγους κακής συµπεριφοράς ή έλλειψης καθαριότητας και για 
λόγους  υγείας (ψυχικό ή µεταδοτικό νόσηµα) χωρίς επιβάρυνση της Παν/κής 
Λέσχης για τυχόν δικαιούµενη αποζηµίωση από τον εργαζόµενο. Ακόµη να 
ζητά από τον ανάδοχο να προσλαµβάνει και άλλους υπαλλήλους, αν κρίνει ότι 
οι υπηρετούντες δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση των φοιτητών. 

− ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε του όρους της διακήρυξης, τους 
οποίους ο διαγωνιζόµενος έλαβε γνώση και τους αποδέχεται πλήρως  και 
ανεπιφύλακτα.   

− να αναλαµβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση 
των δικαιολογητικών της παρ. 2 του άρθρου 6 και της παρ. 2 του άρθρου 8 
του Π.∆. 118/2007 κατά το στάδιο της κατακύρωσης και σύµφωνα µε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Π.∆. 118/2007. 

 
γ) Εφόσον οι πάροχοι υπηρεσιών συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπό 
τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.  
δ) Τα νοµικά πρόσωπα πρέπει να καταθέσουν έγγραφα νοµιµοποίησης (Φ.Ε.Κ., 
καταστατικά, πληρεξούσια, πρακτικά ∆.Σ., πιστοποιητικό µεταβολών κ.λπ.) νοµίµως 
θεωρηµένα, από τα οποία να προκύπτουν: α) η σύσταση της εταιρείας, β) τυχόν 
τροποποιήσεις, γ) οι νόµιµοι εκπρόσωποι δ) η µη θέση της εταιρείας σε εκκαθάριση ή 
σε αναγκαστική διαχείριση και ε) η διάρκεια της εταιρείας, δηλαδή να υπάρχει 
συνέχεια λειτουργίας της επιχείρησης από τη διενέργεια του διαγωνισµού µέχρι 
31/7/2014, καθόλο το χρονικό διάστηµα ισχύος της σύµβασης που αποτελεί 
αντικείµενο του παρόντος διαγωνισµού. 
ε) Βεβαιώσεις των αρµοδίων των κτηρίων που θα λειτουργήσουν τα τρία εστιατόρια 
 καθώς και υπεύθυνη δήλωση του συµµετέχοντος, στις οποίες θα βεβαιώνεται και 
δηλώνεται, ότι ο συµµετέχων έλαβε γνώση των  χώρων και του παρεχόµενου 
τεχνικού εξοπλισµού, καθώς  και των συνθηκών και προβληµάτων που επικρατούν σ' 
αυτά (πληροφορίες για  τους  υπεύθυνους  στα   τηλ   210-3688221, 210-3688261 και 
210-3688256).  
στ) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσηµα γραφεία ποιοτικού ελέγχου, ή 
αρµόδιες Υπηρεσίες, αναγνωρισµένων ικανοτήτων, που να βεβαιώνουν την τήρηση 
εκ µέρους του παρόχου υπηρεσιών συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας  (ΕΛΟΤ ΕΝ 
ISO 9001:2000 ή άλλου ισοδύναµου) και  βεβαίωση εγκατάστασης συστήµατος 
HACCP ή ισοδύναµό του  για  χώρους   που λειτουργεί  η υπάρχουσα  επιχείρηση. 
ζ) Απλά αντίγραφα καταστάσεων προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρηµένες από την 
Αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή που απασχολούνται στην επιχείρηση και θα ισχύουν και 
κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισµού όπου θα αναφέρονται και οι υπεύθυνοι 
για τον έλεγχο της ποιότητας. 
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η) Αντίγραφα καταστάσεων που θεωρήθηκαν από την αρµόδια αρχή σχετικά µε το 
ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναµικό του παρόχου υπηρεσιών και τον αριθµό των 
στελεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία τριετία.  
θ) Κατάλογος στον οποίο αναφέρονται οι πέντε (5) κυριότερες σχετικές µε το 
αντικείµενο του διαγωνισµού παροχές υπηρεσιών, που πραγµατοποιήθηκαν κατά τα 
τρία τελευταία χρόνια, µε αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ηµεροµηνίας παροχής 
της υπηρεσίας και του αριθµού των σιτιζοµένων, είτε εµπίπτει στο δηµόσιο είτε στον 
ιδιωτικό τοµέα. Οι παροχές υπηρεσιών αποδεικνύονται µε όσα αναφέρονται στην 
παρ. 2 περ. γ του άρθρου 8 του Π.∆. 118/2007 και παρ. 2 περ. α εδ. ii του άρθρου 46 
του Π.∆. 60/2007. 
ι) Βεβαιώσεις τραπεζών για την πιστοληπτική ικανότητα της επιχείρησης. 
ια) Αντίγραφα Ισολογισµών της επιχείρησης των τριών τελευταίων  οικονοµικών 
χρήσεων (2007, 2008 και 2009). 
ιβ) Υπεύθυνη δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της 
επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών, που αφορά ειδικότερα στο αντικείµενο 
του διαγωνισµού, δηλαδή εκµετάλλευση εστιατορίων κατά τις τρεις προηγούµενες 
οικονοµικές χρήσεις (2007, 2008 και 2009). Ο µέσος συνολικός ετήσιος κύκλος 
εργασιών (χωρίς ΦΠΑ) των τριών (3) τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (2007, 
2008 και 2009), πρέπει υποχρεωτικά να είναι ίσος ή µεγαλύτερος από το 50% της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς ΦΠΑ) της παρούσας διακήρυξης ήτοι 
7.500.000,00 ευρώ και άνω. 
ιγ) ∆ήλωση ότι ο πάροχος υπηρεσιών θα φροντίσει µε δικές του δαπάνες και 
επιµέλεια, για την έκδοση της σχετικής άδειας παρασκευής φαγητών και γλυκών στο 
µαγειρείο του εστιατορίου στη Φιλοσοφική Σχολή  και για τη µεταφορά  από εκεί, 
στο εστιατόριο στα Ιατρικά Εργαστήρια στο Γουδί και στο εστιατόριο στη ∆άφνη του 
Τ.Ε.Φ.Α.Α. µε κατάλληλο αυτοκίνητο ψυγείο, εφοδιασµένο µε ισοθερµικά δοχεία και 
µε ειδική άδεια καταλληλότητας µεταφοράς από την αρµόδια ∆ηµόσια Αρχή, µε 
αυστηρή τήρηση των όρων υγιεινής. 
 
 
2. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/2007, ο 

προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας 
είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ 
αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής σύµφωνα µε το ν. 2672/1998 (Α΄290), οφείλει να 
υποβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 
ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 και της παρ. 2 περ. α και β του άρθρου 8 
του Π.∆. 118/2007 τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 6 του Π.∆. 118/2007.  

3. Η ένωση παρόχων υπηρεσιών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους παρόχους που αποτελούν την ένωση, είτε από 
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 7 του Π.∆. 118/2007. 

4. Αποκλείονται από την συµµετοχή τους στο διαγωνισµό οι υποψήφιοι ή οι 
προσφέροντες, σε βάρος των οποίων υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση, γνωστή στην Πανεπιστηµιακή Λέσχη για έναν ή περισσότερους από 
τους λόγους που αναφέρονται στις παρ. 1 άρθρο 7 εδ. β της ∆ιακήρυξης ή για 
έναν οι περισσότερους από τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 
43 του Π.∆. 60/2007. 

5. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζοµένων παρόχων 
υπηρεσιών που θα υποβληθούν θα είναι συνταγµένα στην Ελληνική γλώσσα. Τα 
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ξενόγλωσσα θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφραση της 
αρµόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών ή άλλης επίσηµης αρχής. 

6. Περιπτώσεις  προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της 
διακήρυξης, καθώς και των δικαιολογητικών που ζητούνται για τη συµµετοχή και 
αξιολόγηση, θα απορρίπτονται. 

 
 
7. ∆ικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης µετοχών: 

α. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν. 3310/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 30/2005), όπως 
τροποποιηµένος ισχύει, οι µετοχές των ανωνύµων εταιρειών που συµµετέχουν 
στον παρόντα διαγωνισµό, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία ή ένωση προσώπων ή σε 
οποιασδήποτε άλλης νοµικής µορφής οντότητα, είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές. 
Εφόσον µέτοχος των εταιρειών αυτών είναι άλλη ανώνυµη εταιρεία µε ποσοστό 
συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι µετοχές 
της εταιρείας αυτής είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές στο σύνολό τους µέχρι 
φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση συµµετοχής στο διαγωνισµό εταιρειών άλλης 
νοµικής µορφής, πλην των ανωνύµων, στις οποίες συµµετέχουν ή κατέχουν 
εταιρικά µερίδια ανώνυµες εταιρίες, µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό 
κεφάλαιο τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%), οι µετοχές τους είναι υποχρεωτικά 
ονοµαστικές µέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου. 
β. Ως προς ό,τι αφορά τις ηµεδαπές επιχειρήσεις, η υποχρέωση για την κατά τα 
ανωτέρω ονοµαστικοποίηση των µετοχών θεωρείται ότι εκπληρώθηκε, εφόσον η 
ελληνική ανώνυµη εταιρεία (ή η τυχόν άλλης νοµικής µορφής οντότητα, στην 
οποία συµµετέχει) υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή µε την προσφορά της: 
i) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής που εποπτεύει σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Κ.Ν. 2190/1920 την εταιρεία, από το οποίο προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση 
το ισχύον καταστατικό της, είναι ονοµαστικές. 
ii) Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον 
αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα 
στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν 
από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 
γ. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυµες εταιρίες, 
ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή µη σε ελληνικές ανώνυµες εταιρίες, υπό την 
προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει 
για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα, την 
ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο σύνολό τους, µέχρι φυσικού προσώπου. 
Σε διαφορετική περίπτωση, ισχύουν τα εξής: 
i) Eφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών των 
αλλοδαπών ανωνύµων εταιρειών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την 
έδρα τους, προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση από αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, 
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη 
δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου των εταιρειών αυτών. 
ii) Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης, η 
αλλοδαπή ανώνυµη εταιρεία υποχρεούται να προσκοµίσει έγκυρη και 
ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις 
εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της ανώνυµης εταιρείας. 
iii) Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων, 
υποχρεούται να προσκοµίσει σχετική κατάσταση µετόχων, που κατέχουν 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα 
µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην 
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εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους 
για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω µέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν 
διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται 
στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει 
την προαναφερόµενη κατάσταση των µετόχων της, διαφορετικά η µη υποβολή 
της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας. 
δ. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συµµετέχουν στον παρόντα διαγωνισµό, 
εφόσον στο δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλεται για το 
σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα η 
ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους, στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου, 
πρέπει να υποβάλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα έγγραφα: 
i) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχή κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της 
εταιρείας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές της, µε βάση το ισχύον 
καταστατικό της, είναι ονοµαστικές. 
ii) Αναλυτική κατάσταση µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον 
αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα 
στο τηρούµενο βιβλίο µετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της µε 
ηµεροµηνία το αργότερο τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή 
της προσφοράς. 
iii) Κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο µπορεί να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση 
µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών της εταιρείας, που έχει συντελεστεί το 
αργότερο τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή της 
υποψηφιότητας. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται, επίσης, ενηµερωµένα, από την 
ανακηρυχθείσα προµηθεύτρια εταιρεία, πριν από την υπογραφή της σχετικής 
σύµβασης. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα των εδαφίων (ii) και (iii) πρέπει να προκύπτει 
ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού προσώπου των µετοχών της προµηθεύτριας 
εταιρείας, η οποία να έχει συντελεστεί το αργότερο τριάντα (30) εργάσιµες 
ηµέρες πριν από την υποβολή τους στην αναθέτουσα αρχή. 

Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωµένα από την κατά νόµο 
αρµόδια αρχή του κράτους συστάσεως της υποψήφιας εταιρείας και να 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
ε. Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που συµµετέχουν στο διαγωνισµό, εφόσον στο 
δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, δεν προβλέπεται, για το 
σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριµένη δραστηριότητα, η 
ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου, 
πρέπει να προσκοµίσουν µε την προσφορά τους: 
i) Βεβαίωση (ή υπεύθυνη δήλωση), κατά το εδάφιο (i) της ανωτέρω περ. γ΄. 
ii) Έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων τους που κατέχουν 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της 
ανώνυµης εταιρείας, κατά τα προβλεπόµενα στο εδάφιο (ii) της ανωτέρω περ. γ΄. 
ιιι) Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων, 
υποχρεούται να προσκοµίσει, κατά τα προβλεπόµενα στο εδάφιο (iii) της 
ανωτέρω περ. γ’, σχετική κατάσταση µετόχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις 
εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα µε την τελευταία 
Γενική Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε 
αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους 
οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω µέτοχοι, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει 
διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην 
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Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την 
προαναφερόµενη κατάσταση των µετόχων της, διαφορετικά η µη υποβολή της 
σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας. 
Όλα τα παραπάνω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωµένα από την κατά νόµο 
αρµόδια αρχή του κράτους της έδρας της εταιρείας και να συνοδεύονται από 
επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
στ. Οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρίες, των οποίων οι µετοχές είναι εισηγµένες στο 
Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών, πρέπει επιπροσθέτως να αποδεικνύουν ότι έχουν 
τηρήσει τα οριζόµενα στο άρθρο 1. Παρ. 5 του Π.∆. 82/1996, όπως 
τροποποιηµένο ισχύει. 
ζ. Η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου δεν 
ισχύει ως προς τις εταιρίες που είναι εισηγµένες στα Χρηµατιστήρια κρατών-
µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.). 
η. Εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, οι συµµετέχουσες στο διαγωνισµό 
εταιρίες, κοινοπραξίες, ενώσεις προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης νοµικής 
µορφής οντότητες, έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν εµπρόθεσµα και κάθε 
άλλο συναφές δικαιολογητικό που προβλέπεται στις διατάξεις του Ν. 3310/2005 
και του Π.∆. 82/1996, όπως τροποποιηµένες ισχύουν. 
θ. Η συµµόρφωση προς τις υποχρεώσεις των προηγούµενων παραγράφων 
αποτελεί προϋπόθεση για την παραδεκτή συµµετοχή της ανώνυµης εταιρείας ή 
κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων ή οποιασδήποτε άλλης νοµικής µορφής 
οντότητας στην οποία µετέχει ανώνυµη εταιρεία, στον παρόντα διαγωνισµό. 
ι. Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της 
υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική διαδικασία συµµετέχει εξωχώρια εταιρεία 
κατά τα αναφερόµενα στην περίπτωση α’ της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του Ν. 
3310/2005, όπως αυτό συµπληρώθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 
3414/2005. Στην περίπτωση αυτή, η κήρυξη του απαραδέκτου γίνεται αµέσως 
µετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών των συµµετεχόντων.  
 
Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών 
συνιστά λόγο αποκλεισµού του αναδόχου από τον διαγωνισµό.  
 

 
ΑΡΘΡΟ 8. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ  ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΙΣΧΥΟΣ ΑΥΤΩΝ 
 
      Όσοι επιθυµούν να λάβουν µέρος στο διαγωνισµό, πρέπει να καταθέσουν 
αυτοπροσώπως ή µε νόµιµο αντιπρόσωπο, ειδικώς εξουσιοδοτηµένο, έγγραφες 
σφραγισµένες προσφορές στην Ελληνική γλώσσα µέχρι την ώρα έναρξης της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών, όπως ορίζεται στη διακήρυξη (ώρα 
11:00 της 13/07/2010) . 

Οι προσφορές µπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία (Πανεπιστηµιακή 
Λέσχη, Τµήµα Επιµελητείας, Ιπποκράτους 15, Τ.Κ 10679, Αθήνα) µε οποιονδήποτε 
τρόπο και θα παραλαµβάνονται µε απόδειξη, µε την απαραίτητη προϋπόθεση, ότι 
αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία αποδεδειγµένως µέχρι την προηγούµενη  της 
ηµεροµηνίας του διαγωνισµού, ήτοι µέχρι 14:00 ώρας της 12/07/2010. Οι προσφορές 
που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µε οποιονδήποτε τρόπο 
εκπρόθεσµα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 
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        Οι προσφορές θα υποβάλονται σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπες και αντίγραφα) 
µέσα σε έναν σφραγισµένο κυρίως φάκελο στον οποίον πρέπει να αναγράφονται 
ευκρινώς εξωτερικά: 
 

• Η λέξη «Προσφορά». 
• Ο πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό. 
• Ο αριθµός της διακήρυξης.  
• Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού.  
• Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.  

 
Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς εσωκλείονται σε ξεχωριστούς 

φακέλους:  
1) Φάκελος Α µε την ένδειξη «δικαιολογητικά συµµετοχής», στον οποίο θα 

περιέχονται όλα τα  απαιτούµενα κατά το στάδιο υποβολής 
δικαιολογητικά και στοιχεία του άρθρου 7 της παρούσας διακήρυξης. 

2) Φάκελος Β µε την ένδειξη «τεχνική προσφορά», στον οποίο θα 
περιέχονται τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς ήτοι: 
• Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισµού της επιχείρησης ως προς την 

αναγκαιότητα της χρήσεώς του και όχι της πιθανής αξίας του και των 
µέτρων που λαµβάνει ο πάροχος υπηρεσιών για την εξασφάλιση της 
ποιότητας. 

• Αναφορά στα µέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα εφαρµόσει ο 
πάροχος υπηρεσιών κατά την εκτέλεση της σύµβασης. 

• Μελέτη λειτουργίας των εστιατορίων. Στη µελέτη αυτή, εκτός των 
άλλων, είναι απαραίτητο να αναφέρουν: α) Την περιγραφή του 
συστήµατος διασφάλισης της ποιότητας και υγιεινής των τροφίµων, 
που θα εφαρµόσει στη συγκεκριµένη παροχή υπηρεσιών, β) Τις 
προδιαγραφές ποιοτικές και ποσοτικές πρώτων και βοηθητικών υλών, 
όπως και αναφορά προµηθευτών που τηρούν κανόνες HACCP ή 
ισοδύναµό του, γ) Τον  τρόπο-µεθοδολογία παρασκευής των 
γευµάτων, δηλαδή τους διαφορετικούς τρόπους χειρισµού του 
τροφίµου, όταν η επεξεργασία αφορά κρύα και ζεστά προϊόντα, δ) 
Αναλυτική καταγραφή του προσωπικού που θα  απασχοληθεί  κατά 
ειδικότητες καθώς και αναφορά στην εκπαίδευσή του, στα στοιχεία 
που αφορούν στην εµφάνιση, στη συµπεριφορά του και στον έλεγχο 
της ποιότητας, ε) Τα µέτρα που θα εφαρµόζονται για την ασφάλεια και 
 υγιεινή του προσωπικού, των φοιτητών και των εγκαταστάσεων. 

• Το προσφερόµενο πρόγραµµα σίτισης (εδεσµατολόγιο) θα είναι 
υπογεγραµµένο από τον προσφέροντα και θα παρουσιάζει αναλυτικό 
πρόγραµµα πλήρων γευµάτων (µεσηµέρι - βράδυ) για όλες τις ηµέρες 
4 εβδοµάδων (ενιαίο για όλα τα εστιατόρια) µε ρητή αναγραφή των 
υλικών που θα χρησιµοποιηθούν (κρέατα, ψάρια, λαχανικά, βούτυρα, 
τυριά και λοιπά είδη) τα οποία θα είναι αρίστης ποιότητας (νωπά – 
κατεψυγµένα κ.λπ.), όπως οι προδιαγραφές στα παραρτήµατα 1 και 2, 
δηλαδή κάθε γεύµα και δείπνο θα αποτελείται: 
 
Γεύµα  ∆είπνο 
Επιλογή από δύο (2) πρώτα 
πιάτα 

 Επιλογή από δύο (2) πρώτα 
πιάτα 

Επιλογή από τέσσερα (4)  Επιλογή από τέσσερα (4) 
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κυρίως πιάτα κυρίως πιάτα 
Επιλογή από τρεις (3) σαλάτες  Επιλογή από τρεις (3) σαλάτες 
Κοµπόστα κάθε µέρα  Κοµπόστα κάθε µέρα 
Κρέµα κάθε µέρα  Κρέµα κάθε µέρα 
Ζελέ κάθε µέρα  Ζελέ κάθε µέρα 
Γλυκό κάθε µέρα  Γλυκό κάθε µέρα 
Επιλογή από δύο (2) φρούτα 
κάθε µέρα 

 Επιλογή από δύο (2) φρούτα 
κάθε µέρα 

Γιαούρτι ένα (1) εβδοµαδιαίως  Γιαούρτι ένα (1) εβδοµαδιαίως 
Τυρί τέσσερις (4) ηµέρες 
εβδοµαδιαίως 

 Τυρί τέσσερις (4) ηµέρες 
εβδοµαδιαίως 

Ψωµί κάθε µέρα  Ψωµί κάθε µέρα 
 

Το επισυναπτόµενο πρόγραµµα σίτισης (εδεσµατολόγιο παράρτηµα 1) 
καλύπτει επαρκώς τις διατροφικές ανάγκες και τις γευστικές επιλογές 
των φοιτητών. Επίσης καλύπτει σε µεγάλο βαθµό τις ειδικές 
διατροφικές ανάγκες σιτιζοµένων που για ιατρικούς, θρησκευτικούς ή 
άλλους λόγους δεν µπορούν να ακολουθήσουν το κανονικό 
πρόγραµµα σίτισης. 
Το βάρος των µερίδων των παρασκευασµένων φαγητών , η αναλογία 
και η ποιότητα των χρησιµοποιουµένων υλικών και γενικά των 
εδεσµάτων, θα είναι τουλάχιστον σύµφωνα µε όσα ορίζονται από τις 
 ισχύουσες  Αγορανοµικές διατάξεις, τους κανόνες υγιεινής διατροφής 
και µε τις διατροφικές απαιτήσεις των νέων. 

• Πλήρης περιγραφή τυχόν παρεχόµενου πρωινού καθηµερινά σε όλους 
τους δικαιούµενους δωρεάν σίτιση φοιτητές, όπως το εδεσµατολόγιο 
στο παράρτηµα 3. 

• Μισθωτήριο συµβόλαιο ή προσύµφωνο µισθωτηρίου ή πιστοποιητικό 
ιδιοκτησίας για το εστιατόριο του κέντρου της Αθήνας, θεωρηµένο 
από την αρµόδια ∆ΟΥ. 

• Την ακριβή περιγραφή του χώρου, τον τεχνολογικό εξοπλισµό, τη 
διεύθυνση και την απόσταση του εστιατορίου στο κέντρο της Αθήνας 
από την Πανεπιστηµιακή Λέσχη. 

3) Φάκελος Γ µε την ένδειξη «οικονοµική προσφορά», στον οποίο θα 
περιέχονται: 
• Ως προσφερόµενη τιµή, η σηµερινή αξία του ηµερησίου σιτηρεσίου 

1,80 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 9% για κάθε φοιτητή που δικαιούται δωρεάν 
σίτιση, για δύο γεύµατα (µεσηµέρι-βράδυ) ηµερησίως όπως 
προβλέπεται στην Κ.Υ.Α Αριθµ. Φ547452/Β3/2007 Υπουργ. Οικον. 
και ΥΠ.Ε.Π.Θ. Η τιµή αυτή δεν επιδέχεται καµία αναπροσαρµογή 
(αύξηση ή µείωση) ούτε στην περίπτωση που προσφέρεται και πρωινό 
(πέραν των προβλεποµένων δύο γευµάτων). 

 
Οι φάκελοι της τεχνικής προσφοράς και της οικονοµικής προσφοράς θα φέρουν 

εξωτερικά και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω 

µεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 
χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Παράρτηµα 
Προσφοράς» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
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Οι προσφορές θα ισχύουν για εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες από την επόµενη 
ηµέρα που θα διενεργηθεί ο διαγωνισµός. Προσφορές που ορίζουν χρόνο ισχύος 
µικρότερο των 180 ηµερών θα απορρίπτονται. Επίσης θα απορρίπτονται 
εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές, αόριστες, ανεπίδεκτης εκτίµησης, µε 
αίρεση ή ελλιπείς ή µη σύµφωνες µε τους όρους της διακήρυξης αυτής. Ακόµη θα 
απορρίπτονται προσφορές µε ξέσµατα, διαγραφές ή διορθώσεις και παρεγγραφές ή 
προσθήκες καθώς και προσφορές που θέτουν  ζήτηµα προκαταβολής και 
αναπροσαρµογής του ισχύοντος ηµερησίου σιτηρεσίου.  

Όλες οι σελίδες των δικαιολογητικών , εντύπων, σχεδίων και λοιπών στοιχείων, 
που περιέχονται σε κάθε φάκελο πρέπει να έχουν µοναδική συνεχόµενη αρίθµηση 
σελίδων. 

Επίσης η Πανεπιστηµιακή Λέσχη µπορεί να καλέσει τον πάροχο υπηρεσιών να 
συµπληρώσει ή να διευκρινίσει τα πιστοποιητικά και έγγραφα που υπέβαλε. 

Περιπτώσεις  προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της 
διακήρυξης, καθώς και των δικαιολογητικών που ζητούνται για τη συµµετοχή και 
αξιολόγηση, θα απορρίπτονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 9. ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 
 

Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και µε τη διαδικασία 
που προβλέπεται από το άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007. 

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής παρόχου υπηρεσιών 
σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται 
ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την 
ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης, επιτρέπεται και η 
προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νοµιµότητα των δικαιολογητικών, 
τα οποία προσκοµίζει ο προσφέρων προς τον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
δυνάµει των άρθρων 6, 8 και 8α του Π.∆. 118/2007. 

Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στην επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού, ως εξής: 

• Κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού 
διαστήµατος από τη δηµοσίευση της διακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης 
της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της 
προθεσµίας αυτής συvυπoλoγίζovται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και 
της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο 
γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων και 
Προσφυγών) και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική απόφασή του το 
αργότερο πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισµού. 

• Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν την 
συµµετοχή οποιουδήποτε παρόχου υπηρεσιών στον διαγωνισµό ή την 
διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και 
αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ιδίου του 
διαγωνισµού και εντός της επόµενης εργάσιµης ηµέρας από αυτήν κατά την 
οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν 
επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την επιτροπή 
ενστάσεων και η σχετική απόφαση εκδίδεται µετά από γνωµοδότησή της. Η 
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ένσταση κατά της συµµετοχής παρόχου υπηρεσιών στο διαγωνισµό 
κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο 
(2) ηµερών από της υποβολής της. 

• Κατά της διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, 
µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργασίµων ηµερών, αφότου ο 
ενδιαφερόµενος πάροχος υπηρεσιών έλαβε γνώση της σχετικής πράξης ή 
παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται 
υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του 
οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό 
συλλογικό όργανο ( επιτροπή ενστάσεων) και το αποφασίζον όργανο  εκδίδει 
την σχετική απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την 
λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων. 

• Εκτός των ανωτέρω περιπτώσεων, ειδικά κατά της κατακυρωτικής απόφασης, 
όσον αφορά τη νοµιµότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών των άρθρων 
6, 8 και 8α του Π.∆. 118/2007, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) 
εργασίµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος έλαβε γνώση της ανωτέρω 
κατακυρωτικής απόφασης και των ως άνω δικαιολογητικών. Η ένσταση αυτή 
κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της στον 
πάροχο υπηρεσιών που προκρίνεται και κατά του οποίου στρέφεται. Η 
ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο 
(επιτροπή ενστάσεων) και το αποφασίζον όργανο εκδίδει την σχετική 
απόφασή του το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της 
ανωτέρω τριηµέρου προθεσµίας. 

Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους από τους 
προαναφερόµενους, δεν γίνονται δεκτές. 

Η απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι εvιστάµεvoι λαµβάvoυv πλήρη γνώση της σχετικής 
απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατός της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα 
Αρχή, µε φρovτίδα τους. 

Ο πάροχος υπηρεσιών µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις δυνάµει των άρθρων 18, 20, 26, 32, 33, 34 και 39 του Π.∆. 118/2007 να 
υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας µέσα σε ανατρεπτική 
προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης από την αναθέτουσα αρχή. Επί της προσφυγής αποφασίζει το ∆.Σ. της 
Πανεπιστηµιακής Λέσχης, ύστερα από γvωµoδότηση τoυ αρµοδίου συλλoγικoύ 
oργάvoυ. Η εv λόγω απόφαση δεv επιδέχεται πρoσβoλή µε άλλη oιασδήπoτε φύσεως 
διοικητική προσφυγή. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προσκοµίζεται παράβολο 5000,00 ευρώ 
υπέρ του ∆ηµοσίου. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον 
ειδικό αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 ‘‘παράβολα από κάθε αιτία’’.  
Κατά τα λοιπά, για τις αναφερόµενες ανωτέρω διοικητικές προσφυγές ισχύουν τα 
οριζόµενα στο άρθρο 15 του Π.∆. 118/2007. 

Στους ενδιαφερόµενους  παρέχεται η δυνατότητα άσκησης ενδικοφανούς 
προσφυγής κατά των πράξεων ή παραλείψεων της ∆ιοίκησης που αφορούν τη 
διαδικασία του διαγωνισµού έως και το στάδιο της έκδοσης κατακυρωτικής 
απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 2522/1997. 
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ΑΡΘΡΟ 10. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια από την επιτροπή διενέργειας 
και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού παρουσία των συµµετασχόντων ή 
τυχόν νοµίµων εκπροσώπων τους. 

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού 
προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ίδια 
ηµέρα και ώρα του διαγωνισµού, αµέσως µετά τη συγκέντρωση όλων των 
προσφορών, ήτοι ώρα 11:00 της 13/07/2010. 

Προσφορές που υποβάλλονται στην επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των 
προσφορών του διαγωνισµού µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν 
αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. 

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται µε την παρακάτω διαδικασία: 
1. Μονογράφεται, σφραγίζεται και κατόπιν αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος 
της κάθε προσφοράς, µονογράφονται, σφραγίζονται από την επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού οι φάκελοι, που περιέχουν τα 
δικαιολογητικά συµµετοχής, την τεχνική προσφορά και την οικονοµική προσφορά. 

Ακολουθεί η αποσφράγιση του φακέλου µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής του 
κάθε υποψηφίου, µονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού όλα τα δικαιολογητικά ανά φύλλο. 

Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής 
προκύψουν απορρίψεις προσφορών για οποιοδήποτε λόγο, η επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού τεκµηριώνει την απόρριψη 
συντάσσοντας πρακτικό. Οι προσφορές αυτές αποκλείονται από την περαιτέρω 
αξιολόγηση και οι φάκελοι της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς επιστρέφονται 
χωρίς να αποσφραγισθούν.  
2. Αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών των υποψηφίων, των 
οποίων οι προσφορές έγιναν αποδεκτές κατά τη διαδικασία ελέγχου των 
δικαιολογητικών συµµετοχής, µονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού όλα τα φύλλα των 
δικαιολογητικών της τεχνικής προσφοράς.  
3. Εξετάζεται και αξιολογείται η τεχνική προσφορά κάθε υποψηφίου σύµφωνα µε 
αυτά που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη. Η αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών καταγράφεται σε πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τα µέλη της 
επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού.  Προσφορές 
που απορρίπτονται για οποιοδήποτε λόγο κατά το στάδιο της εξέτασης και 
αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς, δεν αποσφραγίζονται οι φάκελοι των 
οικονοµικών προσφορών και επιστρέφονται.  
4. Μετά την παραπάνω διαδικασία, εφόσον η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
των προσφορών του διαγωνισµού ολοκληρώσει την αξιολόγηση των λοιπών 
στοιχείων αυτών, θα αποσφραγισθούν οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών την 
ίδια ηµέρα και ώρα του διαγωνισµού, για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές από 
την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού. Σε 
περίπτωση µη ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών την ίδια 
ηµέρα, οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται αλλά 
µονογράφονται και σφραγίζονται από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των 
προσφορών του διαγωνισµού και παραδίδονται στο Τµήµα Επιµελητείας της 
Πανεπιστηµιακής Λέσχης για φύλαξη. Η ηµέρα και η ώρα αποσφράγισης των 
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οικονοµικών προσφορών θα ορισθεί από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 
των προσφορών του διαγωνισµού και θα ανακοινωθεί εγγράφως στους 
ενδιαφερόµενους από την Υπηρεσία.  
5. Μετά την αξιολόγηση όλων των προσφορών και την ανάδειξη του παρόχου 
υπηρεσιών στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, η επιτροπή διενέργειας και 
αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 
19 του Π.∆. 118/2007, θα προβεί στην αποσφράγιση του φακέλου των 
δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 ή 3 και της παρ. 2 περ. α και β του άρθρου 8 
του Π.∆. 118/2007 κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί εγγράφως σε 
όλους τους προσφέροντες από την επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των 
προσφορών του διαγωνισµού και όσοι δικαιούνται και επιθυµούν να παρευρίσκονται, 
λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Τα δικαιολογητικά του άρθρου 6 παρ 2 ή 3 και της παρ. 2 περ. α και β του άρθρου 
8 του Π.∆. 118/2007 προσκοµίζονται σε σφραγισµένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται 
εµπρόθεσµα στην επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του 
διαγωνισµού για να γίνει η αποσφράγισή των την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα.  
6. Μετά την ολοκλήρωση και του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης η 
επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού θα 
διαβιβάσει στο ∆.Σ. της Πανεπιστηµιακής Λέσχης το πρακτικό της για την έκδοση 
της σχετικής απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισµού και την κοινοποίηση του 
αποτελέσµατος σε όλους τους προσφέροντες. 

ΑΡΘΡΟ 11. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει µε κριτήριο κατακύρωσης της 
συµφερότερης προσφοράς, αφού αξιολογηθούν µόνο οι προσφορές που είναι τεχνικά 
αποδεκτές σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης. Σηµειώνεται ότι για την 
αξιολόγηση της προσφοράς ως συµφερότερης και την τελική επιλογή του  αναδόχου, 
λαµβάνονται  υπόψη όλα  όσα  αναφέρονται στη παρούσα διακήρυξη, αφού 
προηγουµένως η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του 
διαγωνισµού επισκεφθεί το εστιατόριο του κέντρου της Αθήνας, για να ελέγξει αν οι 
χώροι και ο εξοπλισµός του είναι κατάλληλος για τη σίτιση των φοιτητών, σύµφωνα 
µε τους όρους  της παρούσας διακήρυξης και της προσφοράς του. Επίσης η επιτροπή 
διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού έχει το δικαίωµα 
ελέγχου της υπάρχουσας υποδοµής και λειτουργίας της επιχείρησης και να ζητήσει 
διευκρινήσεις από τους υποψηφίους αναδόχους για κάθε πληροφορία γνωστή στην 
Πανεπιστηµιακή Λέσχη µε οποιοδήποτε τρόπο, σχετική µε το αντικείµενο του 
διαγωνισµού. Η βαθµολόγηση  και αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει,  µε βάση τα 
στοιχεία του παρακάτω πίνακα κατά οµάδες, ως εξής: 
 

Πίνακας  στοιχείων  αξιολόγησης & συντελεστών βαρύτητας 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΒΑΘΜΟΣ 

ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ 
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

 Οµάδα Α    

1. 

Αποδοχή των προδιαγραφών 
ποιότητας των πρώτων υλών και 
του προγράµµατος σίτισης των 
παραρτηµάτων 1 και 2 και 
ενδεχόµενη προσφορά πρωινού, 
παράρτηµα 3, της παρούσας 
διακήρυξης.    

100-110 25%  
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2. 
Μελέτη λειτουργίας των 
εστιατορίων και παρασκευής 
γευµάτων. 

100-110 20%  

3. 
Εκτίµηση για την ποιότητα 
παροχής υπηρεσιών κατά την 
εκτέλεση της σύµβασης. 

100-110 20%  

4. 
Μέτρα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης. 

100-110 5%  

 Σύνολο οµάδας Α  70%  
 Οµάδα Β    

1. 

Χώροι εστιατορίου του Κέντρου 
της Αθήνας, τεχνικός εξοπλισµός 
και απόστασή του από το κτήριο 
της Πανεπιστηµιακής Λέσχης 

100-110 20% 
 

2. 

Αριθµός κατά ειδικότητες 
προσωπικού στα Εστιατόρια και ο 
τεχνικός εξοπλισµός που θα 
διατεθεί κατά την εκτέλεση της 
σύµβασης. 

100-110 10% 

 

 Σύνολο οµάδας Β  30%  
 Σύνολο Α + Β  100%  

 
  Όλα τα επιµέρους στοιχεία των οµάδων βαθµολογούνται αυτόνοµα µε βάση 
τους 100 βαθµούς. 

Η βαθµολογία των επί µέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθµοί για 
τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι. Η βαθµολογία 
αυτή αυξάνεται έως 110 βαθµούς όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές. 

Η σταθµισµένη βαθµολογία του κάθε στοιχείου των οµάδων είναι το γινόµενο 
του επί µέρους συντελεστή βαρύτητας του στοιχείου επί τη βαθµολογία του και η 
συνολική βαθµολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισµα των σταθµισµένων 
βαθµολογιών όλων των στοιχείων και των δύο οµάδων. Η τελική βαθµολογία µε 
βάση τα παραπάνω κυµαίνεται από 100 έως 110 βαθµούς. 

Οι προσφορές θα αξιολογηθούν και θα βαθµολογηθούν ως εξής: 
 
Α΄ ΟΜΑ∆Α (συντελεστής βαρύτητας 70%) 
 
1) Η πλήρης αποδοχή του προτεινόµενου προγράµµατος σίτισης 

(εδεσµατολόγιο) του παραρτήµατος 1 (Γεύµα και ∆είπνο) και των 
προδιαγραφών πρώτων υλών και συνοδευτικών του παραρτήµατος 2, θα 
βαθµολογηθεί µε 100 βαθµούς. Το προτεινόµενο πρόγραµµα 
(εδεσµατολόγιο) δύναται να τροποποιηθεί ως προς το γαρνίρισµα, τα 
λαδερά εποχής και τα συνοδευτικά χωρίς να αλλάξει η βαθµολογία.  
Σε περίπτωση τυχόν παρεχόµενου πρωινού η πλήρης αποδοχή του 
προτεινόµενου εδεσµατολογίου (παράρτηµα 3) θα βαθµολογηθεί µε 10 
βαθµούς. 
Ήτοι σύνολο βαθµολογίας 100 + 10 = 110 βαθµοί και ο συντελεστής 
βαρύτητας θα είναι 25% 

2) Η πλήρης αναφορά της µελέτης λειτουργίας των εστιατορίων. Στη µελέτη 
αυτή, εκτός των άλλων, είναι απαραίτητο να αναφέρουν: α) Την 
περιγραφή του συστήµατος διασφάλισης της ποιότητας και υγιεινής των 
τροφίµων, που θα εφαρµόσει στη συγκεκριµένη παροχή υπηρεσιών. β) Τις 
προδιαγραφές ποιοτικές και ποσοτικές πρώτων και βοηθητικών υλών, 
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όπως και αναφορά προµηθευτών των, που τηρούν κανόνες HACCP ή 
ισοδύναµό του. γ) Τον  τρόπο-µεθοδολογία παρασκευής των γευµάτων, 
δηλαδή τους διαφορετικούς τρόπους χειρισµού του τροφίµου, όταν η 
επεξεργασία αφορά κρύα και ζεστά προϊόντα δ) Τα µέτρα που θα 
εφαρµόζονται για την ασφάλεια και  υγιεινή του προσωπικού, των 
φοιτητών και των εγκαταστάσεων. Η βαθµολογία της θα είναι 100 έως 
110  βαθµοί και ο συντελεστής βαρύτητας θα είναι 20%. 

3) Η επιτυχής υλοποίηση των προηγούµενων συµβατικών υποχρεώσεων και  
η ποιότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών, που προκύπτουν από  τα 
πιστοποιητικά καλής συµπεριφοράς κατά την προηγούµενη συνεργασία µε 
φορείς του ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα, κυρίως του δηµοσίου, σε 
υπηρεσίες µαζικής σίτισης και από τα λοιπά σχετικά δικαιολογητικά 
συµµετοχής, αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσµατική και ποιοτική 
εκτέλεση των όρων και στόχων της σύµβασης. Η βαθµολογία θα είναι 100 
έως 110  βαθµοί και ο συντελεστής βαρύτητας θα είναι 20%. 

4) Η αναφορά στα µέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης που θα εφαρµόσει ο 
πάροχος υπηρεσιών κατά την εκτέλεση της σύµβασης, θα βαθµολογηθεί 
µε 100 -110 βαθµούς και συντελεστή βαρύτητας 5%.  

 
Β΄ ΟΜΑ∆Α (συντελεστής βαρύτητας 30%) 
 
1) Το εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας θα βαθµολογηθεί µε 100 έως 110 

βαθµούς και µε συντελεστή βαρύτητας 20%, ανάλογα µε τη πληρότητα 
του χώρου, την αρτιότητα του τεχνολογικού εξοπλισµού, τη θέση του και 
την απόσταση από την Πανεπιστηµιακή Λέσχη. 

2) Η αναλυτική καταγραφή του προσωπικού, των στελεχών υπευθύνων για 
την εξασφάλιση της ποιότητας, που θα απασχοληθεί κατά ειδικότητες στα 
εστιατόρια,  καθώς και αναφορά στην εκπαίδευσή του, στα στοιχεία που 
αφορούν στην εµφάνιση, στη συµπεριφορά του και στον έλεγχο της 
ποιότητας, καθώς και ο τεχνικός εξοπλισµός που θα διαθέσει ο πάροχος 
υπηρεσιών σε κάθε ένα από τα υπόλοιπα τρία εστιατόρια (εκτός του 
εστιατορίου του κέντρου) της σύµβασης, θα βαθµολογηθούν µε 100 έως 
110  βαθµούς και ο συντελεστής βαρύτητας θα είναι 10%. 

 
Ο διαγωνισµός κατακυρώνεται στον πάροχο υπηρεσιών που έχει κάνει την 

πλέον συµφέρουσα προσφορά. Πλέον συµφέρουσα  προσφορά είναι εκείνη που 
συγκεντρώνει τη µεγαλύτερη συνολική βαθµολογία.  

Όταν ο πάροχος υπηρεσιών, ο οποίος προσφέρει την πλέον συµφέρουσα 
προσφορά, δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και τα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 2 ή 3 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07 ή 
στο άρθρο 8α του ιδίου ∆ιατάγµατος, ή εφόσον τούτο προβλέπεται στην διακήρυξη,  
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις  διατάξεις αυτές, η κατακύρωση γίνεται στον 
υποψήφιο ανάδοχο µε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα προσφορά. Σε 
περίπτωση που και αυτός δεν προσκοµίσει ένα ή  περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά τα  ανωτέρω, η κατακύρωση γίνεται στον 
υποψήφιο ανάδοχο µε  την  αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα προσφορά και ούτω 
καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους υποψήφιους αναδόχους δεν προσκοµίζει, σύµφωνα 
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή  περισσότερα από 
τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται, ο διαγωνισµός µαταιώνεται. 
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Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλει ψευδή ή ανακριβή 
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 ή  της παρ. 3 του άρθρου 8α  του Π.∆. 
118/07 ή ο υπόχρεος προς τούτο  δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά 
το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά 
της παρ. 2 του άρθρου 6 και των περιπτώσεων α και β της παρ. 2 του άρθρου 8 του 
ιδίου ∆/τος, καταπίπτει υπέρ της Πανεπιστηµιακής Λέσχης η εγγύηση συµµετοχής 
του παρόχου υπηρεσιών που προκρίνεται.  
 
ΑΡΘΡΟ 12. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
 

1. Η κατακύρωση του διαγωνισµού γίνεται από το ∆.Σ. της Πανεπιστηµιακής 
Λέσχης µετά από εισήγηση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των 
προσφορών του διαγωνισµού και  ανακοινώνεται εγγράφως  στον 
ανακηρυχθέντα ανάδοχο και στους συµµετέχοντες σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 23 παρ. 1 του Π.∆. 118/2007. Με την ανακοίνωση της 
κατακύρωσης η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της 
σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. Μετά την 
ανακοίνωση της κατακύρωσης και την άπρακτη παρέλευση του χρόνου 
υποβολής προσφυγών ή την εξέταση τυχόν υποβληθεισών προσφυγών ή 
παρατηρήσεων, υπογράφεται η σχετική σύµβαση σύµφωνα µε το υπόδειγµα 1 
(σχέδιο σύµβασης), η οποία ρυθµίζει όλες τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή 
της κατακύρωσης.  

2. H κατακύρωση του διαγωνισµού θα γίνει συνολικά και για τα τέσσερα 
εστιατόρια από το ∆.Σ. της Πανεπιστηµιακής Λέσχης, στο οποίο θα 
υποβληθεί η σχετική πρόταση της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των 
προσφορών του διαγωνισµού. Η προσκόµιση µισθωτηρίου συµβολαίου ή 
προσυµφώνου µισθωτηρίου ή πιστοποιητικού ιδιοκτησίας θεωρηµένο από την 
αρµόδια ∆.Ο.Υ. για το εστιατόριο του κέντρου της Αθήνας, αποτελεί 
προϋπόθεση για τη κατακύρωση και την παραχώρηση της χρήσης στον 
ανάδοχο των εστιατορίων στη Φιλοσοφική Σχολή, στα Ιατρικά Εργαστήρια 
στο Γουδί και στη ∆άφνη του ΤΕΦΑΑ. 

3. Το ∆.Σ. της Πανεπιστηµιακής Λέσχης αν κρίνει για οποιονδήποτε λόγο ότι το 
αποτέλεσµα του διαγωνισµού δεν είναι ικανοποιητικό, µπορεί να τον 
ακυρώσει και να αποφασίσει την επανάληψή του, χωρίς να αποκτά κανένα 
δικαίωµα οποιοσδήποτε από τους συµµετασχόντες.  

4. Πριν την κατακύρωση η Πανεπιστηµιακή Λέσχη θα υποβάλει ειδικό έγγραφο 
στο Τµήµα ελέγχου ∆ιαφάνειας του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, 
µε το οποίο θα ζητά  την έκδοση πιστοποιητικού που να βεβαιώνει  τη µη 
συνδροµή των ασυµβίβαστων  ιδιοτήτων του άρθρου 4 του Ν.3021/2002. 

5. Κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2741/1999, όπως ισχύει, 
πριν από τη σύναψη της σύµβασης διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος 
νοµιµότητας αυτής από το αρµόδιο Κλιµάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Εάν 
δεν διενεργηθεί ο έλεγχος, η σύµβαση που τυχόν συνάπτεται είναι άκυρη. Για 
το σκοπό του ελέγχου υποβάλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο από την 
Πανεπιστηµιακή Λέσχη, ο φάκελος µε όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία, 
ιδίως δε αυτά των οποίων η έλλειψη επιφέρει κατά την κείµενη νοµοθεσία τον 
αποκλεισµό της συµµετέχουσας στο διαγωνισµό επιχείρησης. Ο έλεγχος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου ολοκληρώνεται µέσα σε ενδεικτική προθεσµία τριάντα 
(30) ηµερών από τη διαβίβαση του σχετικού φακέλου στο αρµόδιο Κλιµάκιο. 
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Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και εφόσον αυτός αποβεί θετικός, η 
σύµβαση µπορεί να υπογραφεί µετά την άπρακτη συµπλήρωση προθεσµίας 
δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης στην 
Πανεπιστηµιακή Λέσχη, στη διάρκεια της οποίας (προθεσµίας) µπορεί να 
υποβληθεί αίτηση ανάκλησης της πράξης του Κλιµακίου από όποιον έχει 
έννοµο συµφέρον. 

6. Σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 20977/23-8-2007 (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1673/23-8-
2007), για την εφαρµογή του άρθρου 5 του ν. 3310/2005, όπως τούτο 
τροποποιήθηκε µε  το άρθρο 5 του ν. 3414/2005, πριν από την υπογραφή της 
σύµβασης, ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση οφείλει να 
προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 
1599/1986, όπως ισχύει, για την µη έκδοση καταδικαστικής απόφασης κατά 
την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε το 
άρθρο 3 του Ν. 3414/2005. 

7. Εάν, πριν την υπογραφή της σύµβασης, εκδοθεί σε βάρος επιχείρησης που 
συµµετέχει στο διαγωνισµό, οριστική καταδικαστική απόφαση µε ισχύ 
δεδικασµένου, κατά το άρθρο 3 παρ. 4 του ν. 3310/2005, όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 3414/2005, η εν λόγω επιχείρηση 
απέχει από την υπογραφή της σύµβασης και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση 
προσκοµίζει στην Αναθέτουσα Αρχή (Πανεπιστηµιακή Λέσχη) και στο 
Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης 
(Ε.Σ.Ρ.), επικυρωµένο αντίγραφο της απόφασης αυτής, καθώς και αντίγραφο 
ποινικού µητρώου των νοµίµων εκπροσώπων της, στο οποίο αναφέρεται η ως 
άνω καταδικαστική απόφαση. Ακολούθως, η επιχείρηση ζητά από το 
ανωτέρω Τµήµα την έκδοση του κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 
3310/2005 (όπως αναριθµήθηκε και τροποποιήθηκε µε τις παρ. 3, 4 και 5 του 
άρθρου 5 του ν. 3414/2005) πιστοποιητικού περί συνδροµής ασυµβιβάστων 
ιδιοτήτων και απαγορεύσεων. 

8. Στην περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου, η Αναθέτουσα Αρχή 
κοινοποιεί την εν λόγω καταδικαστική απόφαση στο Ε.Σ.Ρ. µαζί µε την 
απόφασή της περί αποκλεισµού του εν λόγω υποψηφίου, προκειµένου να 
ελεγχθεί το αργότερο πριν την υπογραφή της δηµόσιας σύµβασης ο 
αποκλεισµός του, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3310/2005, 
όπως αναριθµήθηκε και τροποποιήθηκε µε τις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 5 
του ν. 3414/2005. 

9. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η παροχή υπηρεσιών, 
υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, 
προσκοµίζοντας και την προβλεπόµενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής. Ο 
ανάδοχος µπορεί να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης το αργότερο 
µέσα σε (15) δέκα πέντε ηµέρες από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης. Στην 
περίπτωση όµως αυτή, ο χρόνος παράδοσης υπολογίζεται µετά την παρέλευση 
δεκαηµέρου από την κοινοποίηση της ανακοίνωσης. 

10. Η προθεσµία της προηγούµενης παραγράφου αναστέλλεται για όσο χρόνο 
κωλύεται η σύναψη της σύµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 3 του Ν. 
2522/1997, λόγω της ύπαρξης προθεσµίας για την άσκηση προσφυγής από 
άλλο διαγωνιζόµενο, ή λόγω της άσκησης προσφυγής ή, εν συνεχεία, λόγω 
της ύπαρξης προθεσµίας για την άσκηση αίτησης ασφαλιστικών µέτρων. 
Οµοίως, η προθεσµία υπογραφής της σύµβασης αναστέλλεται για όσο χρόνο 
ενδεχοµένως ανασταλεί περαιτέρω η σύναψη της σύµβασης, κατόπιν άσκησης 
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αίτησης ασφαλιστικών µέτρων ή έκδοσης προσωρινής διαταγής ή δικαστικής 
απόφασης µε την οποία διατάσσονται ασφαλιστικά µέτρα, κατά τα οριζόµενα 
στις παραγράφους 4 έως 6 του πιο πάνω άρθρου. 

11. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει 
την σύµβαση παρότι κλήθηκε εγγράφως ή προσέλθει αλλά δεν καταθέσει 
εγγύηση καλής εκτέλεσης και την κατά τα ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση ή 
πιστοποιητικό του Ε.Σ.Ρ. εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται 
έκπτωτος  µε απόφαση του ∆.Σ. της Πανεπιστηµιακής Λέσχης. Στην 
περίπτωση αυτή καταπίπτει αυτοδίκαια στο σύνολό της η κατατεθείσα 
εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό, υπέρ της Πανεπιστηµιακής Λέσχης. Η 
Πανεπιστηµιακή Λέσχη στην περίπτωση αυτή καλεί τον πρώτο επιλαχόντα 
για υπογραφή της σύµβασης και ακολουθείται αντίστοιχα η ίδια διαδικασία. Ο 
έκπτωτος ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει κάθε ζηµία που 
προξένησε στην Αναθέτουσα Αρχή εξαιτίας της αρνήσεώς του να υπογράψει 
τη σύµβαση. 

12. Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του αναδόχου στον οποίο τελικώς 
νοµίµως και εγκύρως κατακυρώθηκε η παροχή υπηρεσιών, υπογράφεται 
σύµβαση, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. Τυχόν υποβολή σχεδίων 
σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους δε δηµιουργεί 
καµία δέσµευση για την Αναθέτουσα Αρχή. 

13. Η σύµβαση καταρτίζεται στην Ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που 
περιλαµβάνονται στην διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, όπως 
έγινε αποδεκτή κατά την κατακύρωση. ∆εν µπορεί να περιέχει όρους 
αντίθετους προς το περιεχόµενο της παρούσας.  

14. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο 
στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.  

15. Τυχόν παράβαση ουσιώδους όρου της διακήρυξης, είτε κατά την διενέργεια 
του διαγωνισµού είτε κατά την συνοµολόγηση της συµβάσεως που 
καταρτίζεται µετά τη διενέργεια του διαγωνισµού επάγεται ακυρότητα της 
διαδικασίας ή της σύµβασης. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητά από τη 
σύµβαση και τα παραρτήµατά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν 
αντικρουόµενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερµηνεία της λαµβάνονται 
υπόψη κατά σειρά η παρούσα διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η 
τεχνική και οικονοµική προσφορά του αναδόχου. 

16. Κανένας από τους  υποψήφιους δεν έχει δικαίωµα να αποσύρει την προσφορά 
του ή µέρος της µετά την κατάθεσή της και ανεξάρτητα από την κατακύρωση. 
Σε περίπτωση που θα αποσυρθεί υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:  

(α) Έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση.  
(β) Κατάπτωση, µερική ή ολική κατά την κρίση του ∆.Σ. της 
Πανεπιστηµιακής Λέσχης, της εγγύησης συµµετοχής, χωρίς να 
απαιτείται άλλη διαδικασία ή δικαστική ενέργεια.  

17. Σε περίπτωση που πιθανολογείται ότι κατά το χρονικό διάστηµα κατάρτισης 
του τελικού κειµένου της σύµβασης θα λήξει η ισχύς της προσφοράς ή της 
εγγύησης συµµετοχής, ο ανάδοχος υποχρεούται στην έγκαιρη παράταση της 
ισχύος της προσφοράς του κατά τον εκτιµούµενο για την ολοκλήρωση του 
κειµένου της σύµβασης απαιτούµενο χρόνο και την παράταση για τον ίδιο 
χρόνο της ισχύος της εγγύησης συµµετοχής ή την αντικατάστασή της µε την 
εγγύηση καλής εκτέλεσης (υπόδειγµα 3). 

18. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισµός είναι υποχρεωµένος το 
αργότερο κατά την υπογραφή της σύµβασης να καταθέσει εγγύηση καλής 
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εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, η οποία να καλύπτει σε ευρώ ποσοστό 
10% της συνολικής τιµής της προϋπολογισθείσας δαπάνης, χωρίς Φ.Π.Α 
ήτοι 15.000.000,00 * 10% = 1.500.000,00, ισχύος µέχρι 31/12/2014 η οποία 
θα επιστραφεί µε απόφαση του ∆.Σ. της Πανεπιστηµιακής Λέσχης µετά 
τη λήξη ισχύος της σύµβασης και την εκκαθάριση των τυχόν εκατέρωθεν 
απαιτήσεων των συµβαλλοµένων  

19. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα 
νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και έχουν σύµφωνα µε την νοµοθεσία των κρατών - µελών αυτό το 
δικαίωµα. 

20. Εγγυήσεις που εκδίδονται σε κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός 
της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσηµη µετάφρασή τους 
στην Ελληνική γλώσσα. 

21. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι συµπληρωµένες σύµφωνα 
µε το υπόδειγµα 3 της παρούσας.  

22. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης πρέπει να περιλαµβάνει εκτός των άλλων 
προϋποθέσεων της § 3 του άρθρου 25 του Π∆ 118/2007 τα ακόλουθα: 

α) τον αριθµό της σχετικής σύµβασης και τις εν λόγω προς ανάθεση 
υπηρεσίες και  
β) την ηµεροµηνία λήξης ισχύος της εγγύησης. 

23. Η απαλλαγή από την εγγύηση καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας ενεργείται µε 
την επιστροφή της στον  ανάδοχο.  

24. Ουδεµία άλλη συµφωνία όσον αφορά το αντικείµενο της σύµβασης, 
προγενέστερη και µη αναφερόµενη σε αυτήν είναι ισχυρή. 

25. Η σύµβαση µπορεί να τροποποιηθεί µόνο µε έγγραφη συµφωνία των 
συµβαλλοµένων µερών, αποκλειόµενου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου, 
χωρίς να µεταβάλλεται η εκτέλεση της υπηρεσίας, όπως προδιαγράφεται στη 
διακήρυξη. 

26. Εάν εκδοθεί οριστική καταδικαστική απόφαση εις βάρος του αναδόχου για 
την τέλεση του αδικήµατος της ενεργητικής διαφθοράς µετά την υπογραφή 
της σύµβασης, αυτός οφείλει να υποβάλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην 
Αναθέτουσα Αρχή (Πανεπιστηµιακή Λέσχη) και στο Τµήµα Ελέγχου 
∆ιαφάνειας του Ε.Σ.Ρ. σχετική υπεύθυνη δήλωση µε αντίγραφο της ανωτέρω 
απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να 
προσκοµίσει στο Ε.Σ.Ρ. την απόφασή της περί εκπτώσεως του αναδόχου εξ 
αυτού του λόγου, προκειµένου η απόφαση αυτή να ελεγχθεί σύµφωνα µε την 
παράγραφο 5 του άρθρου 5 του ν. 3310/2005 (όπως αυτή αναριθµήθηκε και 
αντικαταστάθηκε από τις παρ. 3 και 8, αντίστοιχα, του άρθρου 5 του ν. 
3414/2005).  

ΑΡΘΡΟ 13. ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η ισχύς της σύµβασης ανάθεσης της εκµετάλλευσης και λειτουργίας των 
τεσσάρων εστιατορίων είναι τετραετής, αρχίζει την 1/9/2010 και λήγει στις 
31/7/2014.   

ΑΡΘΡΟ 14. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 
 

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει στο ∆ικαστικό Τµήµα του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την 
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ηµεροµηνία  έγγραφης  ειδοποίησής του, για να υπογράψει τη σχετική 
σύµβαση εκµετάλλευσης των τριών εστιατορίων  που παραχωρούνται σ' 
αυτόν από το Πανεπιστήµιο Αθηνών και τη λειτουργία ενός εστιατορίου που 
θα εξεύρει ο ίδιος στο κέντρο της Αθήνας, για τη σίτιση των φοιτητών του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω. Αν αυτός 
δεν προσέλθει για να υπογράψει τη σύµβαση µέσα  στην παραπάνω 
προθεσµία, το ∆.Σ. της Πανεπιστηµιακής Λέσχης τον κηρύσσει έκπτωτο και 
αποφασίζει σχετικά. 

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αρχίσει τη σίτιση των φοιτητών σύµφωνα µε την 
ισχύουσα νοµοθεσία την 1ην Σεπτεµβρίου κάθε Πανεπιστηµιακού έτους. Σε 
περίπτωση που δεν τηρήσει τον όρο αυτόν υποχρεούται, χωρίς άλλη 
διατύπωση, στην καταβολή προστίµου 1.500,00 ευρώ ηµερησίως. Αν 
συνεχισθεί η µη παροχή συσσιτίου στους φοιτητές και µετά την 10ην 
Σεπτεµβρίου ο ανάδοχος  κηρύσσεται αυτοδικαίως έκπτωτος. 

3. Το συσσίτιο θα παρέχεται από τον ανάδοχο όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας σε 
δύο γεύµατα (µεσηµέρι- βράδυ) µε το σύστηµα της αυτοεξυπηρέτησης 
(ΣΕΛΦ-ΣΕΡΒΙΣ) και µε ενιαίο εδεσµατολόγιο στα  τέσσερα εστιατόρια από 
την 1η Σεπτεµβρίου µέχρι την 30η Ιουνίου κάθε Πανεπιστηµιακού  έτους. 

4. Η παρασκευή των γευµάτων θα γίνεται υποχρεωτικά στους χώρους των 
τεσσάρων εστιατορίων, εκτός από τα εστιατόρια στο Γουδί και στη ∆άφνη 
όπως αναφέρεται παραπάνω. Απαγορεύεται ρητά η παρασκευή γευµάτων 
σε άλλους χώρους, εκτός των παραπάνω χώρων των εστιατορίων και της εν 
συνεχεία µεταφοράς των γευµάτων στα εστιατόρια. 

5. Οι ώρες λειτουργίας των εστιατορίων θα είναι καθηµερινά από 12.00 µέχρι 
16.00 και από 18.00 µέχρι 21.00. Το εστιατόριο στα Ιατρικά Εργαστήρια στο 
Γουδί κάθε Σαββατοκύριακο θα είναι κλειστό και οι φοιτητές της Ιατρικής 
Σχολής και των Τµηµάτων Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, Φαρµακευτικής 
που σιτίζονται σ' αυτό, θα εξυπηρετούνται στο εστιατόριο στη Φιλοσοφική 
Σχολή και  στο εστιατόριο του  κέντρου της Αθήνας. Οι ώρες λειτουργίας 
µπορούν να τροποποιηθούν µε απόφαση του ∆.Σ. της Πανεπιστηµιακής 
Λέσχης προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι φοιτητές. Απαγορεύεται στον 
ανάδοχο να διακόψει για οποιαδήποτε αιτία, ακόµη και για λόγους ανωτέρας 
βίας, την λειτουργία των εστιατορίων χωρίς έγκριση του ∆.Σ. της 
Πανεπιστηµιακής Λέσχης. 

6. Η σίτιση των φοιτητών στα παραπάνω εστιατόρια θα γίνεται από τον ανάδοχο 
δωρεάν, µε την επίδειξη της κάρτας  σίτισης που θα χορηγείται από το Τµήµα 
Σίτισης φοιτητών της Πανεπιστηµιακής Λέσχης, στους δικαιούµενους δωρεάν 
σίτισης φοιτητές του Πανεπιστηµίου Αθηνών, σύµφωνα µε την ισχύουσα 
 νοµοθεσία και τις αποφάσεις των αρµοδίων Πανεπιστηµιακών Οργάνων. Οι 
κάρτες σίτισης ισχύουν από την ηµεροµηνία έκδοσής των µέχρι 31/10 του 
επόµενου Πανεπιστηµιακού έτους. Το ∆.Σ. της Πανεπιστηµιακής Λέσχης µε 
απόφασή του, µπορεί να παρατείνει την ισχύ των. 

7. Ο ανάδοχος υποχρεούται να σιτίζει και τους µη έχοντες κάρτα  σίτισης 
φοιτητές, οι οποίοι θα καταβάλουν 4,00 ευρώ  ηµερησίως  για δύο γεύµατα 
(µεσηµέρι- βράδυ), καθώς και τους εργαζόµενους στο Πανεπιστήµιο Αθηνών 
που επιθυµούν να σιτίζονται καταβάλλοντας 5,00 ευρώ για  κάθε γεύµα. Το 
∆.Σ. της Πανεπιστηµιακής Λέσχης µε απόφασή του, µπορεί να 
αναπροσαρµόσει τις τιµές αυτές. 

8. Για την ασφάλεια και υγιεινή των φαγητών δεν επιτρέπεται η διάθεσή των σε 
πακέτα, για κατανάλωση εκτός των χώρων των εστιατορίων. 
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9. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί τα εστιατόρια και τις 
εγκαταστάσεις τους αποκλειστικά  και µόνον για τη σίτιση των φοιτητών του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Χορευτικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις φοιτητών, 
επιτρέπονται µετά από έγκριση του ∆.Σ. της Πανεπιστηµιακής Λέσχης ή 
εξουσιοδοτηµένου οργάνου από αυτό, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήµατος. 

10. Απαγορεύεται ρητά κάθε υποµίσθωση των  εστιατορίων ολική ή µερική ή 
παραχώρηση µε οποιοδήποτε τρόπο ή εκχώρηση σε τρίτο, µέρους ή του 
συνόλου των δικαιωµάτων του αναδόχου από την συνοµολογηθείσα σύµβαση, 
ακόµη και χωρίς αντάλλαγµα. Επιτρέπεται µόνο η πρόσληψη συνεταίρου ή 
αλλαγή νοµικής µορφής (Ο.Ε., Α.Ε. κ.λπ.) και µόνον µετά από προηγούµενη 
έγκριση του ∆.Σ. της Πανεπιστηµιακής Λέσχης. Η παροχή συσσιτίου θα 
διακόπτεται κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και τους 
θερινούς µήνες Ιούλιο και Αύγουστο, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία 
και τις αποφάσεις της Πανεπιστηµιακής Συγκλήτου. Σε περίπτωση παράτασης 
του διδακτικού έτους κατά το χρόνο των διακοπών και τους θερινούς µήνες 
µπορεί να παρατείνεται ανάλογα και η σίτιση των φοιτητών µε απόφαση του 
∆.Σ. της Πανεπιστηµιακής Λέσχης. 

11. Για τον ανάδοχο αποτελεί υποχρέωση η σίτιση ειδικών περιπτώσεων 
φοιτητών  και κατά τους θερινούς µήνες µε απόφαση  του ∆.Σ. της 
Πανεπιστηµιακής Λέσχης, µετά από έγκαιρη  και πάντως µέχρι την 1 Ιουνίου 
κάθε Πανεπιστηµιακού έτους, ειδοποίηση του αναδόχου, η δε αποζηµίωσή 
του θα ορίζεται  ανάλογα µε τις ειδικές συνθήκες κατά το χρόνο αυτό από το 
∆.Σ.  της  Πανεπιστηµιακής Λέσχης. 

12. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει έµπειρο αναγκαίο και άψογο από 
πλευράς  συµπεριφοράς προσωπικό, να τηρεί και να εφαρµόζει την ισχύουσα 
νοµοθεσία, Υπουργικές αποφάσεις, αστυνοµικές και αγορανοµικές διατάξεις, 
που αφορούν στην εργασία, ασφάλεια και στην υγεία του προσωπικού και 
είναι αποκλειστικά και µόνος υπεύθυνος ποινικά και   αστικά για κάθε 
ατύχηµα που ήθελε συµβεί  σ' αυτό. 

13. ∆ιευκρινίζεται ότι η Πανεπιστηµιακή Λέσχη δεν έχει καµιά αστική ή ποινική 
ευθύνη για κάθε αξίωση εκ µέρους οιουδήποτε µέλους του προσωπικού  του 
αναδόχου και απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για 
αποζηµίωσή του από οποιαδήποτε αιτία. 

14. Επίσης ρητά αναφέρεται ότι η µη εξόφληση των δεδουλευµένων  και η µη 
καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ του προσωπικού του 
αναδόχου, µέσα στις νόµιµες προθεσµίες, για τα οποία καµία απολύτως 
ευθύνη δεν θα έχει η Πανεπιστηµιακή Λέσχη του Παν/µίου Αθηνών, αποτελεί 
λόγο κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου. 

15. Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δικές του δαπάνες: 
• Να συµπληρώνει τον παρεχόµενο τεχνικό εξοπλισµό εάν κριθεί 

απαραίτητο, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σιτιζοµένων φοιτητών σε 
όλα τα εστιατόρια. 

• Να προµηθεύεται όλες τις απαραίτητες πρώτες και βοηθητικές ύλες 
τροφίµων κ.λπ. που απαιτούνται για την παρασκευή των γευµάτων. 

• Να τηρεί απόλυτη καθαριότητα σε όλους τους χώρους των εστιατορίων 
και να εφαρµόζει το σύστηµα µε τις αρχές  και απαιτήσεις της 
µεθοδολογίας  HACCP ή ισοδύναµό του. 

• Να συνάψει σύµβαση ασφάλισης κινδύνου πυρός και αστικής ευθύνης 
υπέρ τρίτων, που θα καλύπτει το µίσθιο. 
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• Να υδροχρωµατίζει και  ελαιοχρωµατίζει τις αίθουσες και βοηθητικούς 
χώρους των εστιατορίων µια φορά το χρόνο. 

• Να συµπληρώνει ή να επισκευάζει τις φθορές ή ζηµιές που προκαλούνται 
από τη συνήθη χρήση των εγκαταστάσεων και του πάγιου τεχνικού 
εξοπλισµού  των εστιατορίων. 

• Να εξοφλεί τους λογαριασµούς ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, νερού, 
τηλεφώνου κ.λ.π (∆.Ε.Η - Ο.Τ.Ε - Ε.Υ.∆.Α.Π  κ.λ.π ) που καταναλώνονται 
στα εστιατόρια. 

• Να αναρτήσει σε όλα τα εστιατόρια πινακίδα µε φωτεινή επιγραφή στην 
οποία µε κεφαλαία γράµµατα θα αναγράφεται "ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ". Επί των θυρών και στους 
εσωτερικούς χώρους των εστιατορίων θα αναγράφεται ευκρινώς ότι 
"Σιτίζονται µόνο φοιτητές του Παν/µίου Αθηνών µε επίδειξη της 
φοιτητικής ταυτότητας". 

• Να προσκοµίσει βεβαίωση της αρµόδιας  ∆.Ο.Υ για λειτουργία έδρας ή 
υποκαταστήµατος της επιχείρησης στην Αθήνα, σχετική µε το αντικείµενο 
του διαγωνισµού, για άµεση επικοινωνία. 

16. Το ∆.Σ. της Πανεπιστηµιακής Λέσχης ή εξουσιοδοτηµένο όργανο από αυτό, 
ορίζει επιτροπή τακτικού ή έκτακτου  ελέγχου για  την σωστή τήρηση των 
όρων της σύµβασης, σχετικά µε την καθαριότητα, τη γνησιότητα και ποιότητα 
των χρησιµοποιούµενων υλικών, την ποσότητα και το βάρος των 
χορηγουµένων µερίδων φαγητού, την κάρτα υγείας του προσωπικού και την 
συµπεριφορά των εργαζοµένων προς τους  σιτιζόµενους φοιτητές και 
οτιδήποτε άλλο θεωρείται αναγκαίο. Ο έλεγχος της επιτροπής αυτής είναι 
ανεξάρτητος των ελέγχων από τις καθ' ύλην Αρµόδιες Κρατικές Υπηρεσίες 
(Αγορανοµία, Υγειονοµική Υπηρεσία κ.λπ.). Η επιτροπή αυτή θα αποτελείται 
από υπαλλήλους της Πανεπιστηµιακής Λέσχης, του  Παν/µίου , από µέλη 
∆ΕΠ, από φοιτητές ή όποιον άλλον λάβει τη σχετική εντολή. Τα µέλη της 
επιτροπής θα υποβάλουν το σχετικό πρακτικό ελέγχου στο ∆.Σ. της 
Πανεπιστηµιακής Λέσχης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον παραπάνω 
έλεγχο και να διευκολύνει τα όργανα που τον ασκούν. 

17. Ο ανάδοχος υποχρεούται µετά την λήξη της σύµβασης να αποσύρει µέσα σε 
πέντε (5) ηµέρες τα αγορασθέντα από αυτόν έπιπλα - σκεύη κ.τ.λ. Επίσης δεν 
δικαιούται να ζητήσει καµία αποζηµίωση για εργασίες που έχει εκτελέσει στα 
εστιατόρια ή την τοποθέτηση µονίµων εγκαταστάσεων για την καλύτερη 
λειτουργία αυτών. Υποχρεούται όµως να αποζηµιώσει την Παν/κή Λέσχη για 
κάθε απώλεια ή καταστροφή, που δεν οφείλεται στη συχνή χρήση, του 
παραδοθέντος τεχνικού και λοιπού εξοπλισµού και να παραδώσει µέσα σε 
δεκαπέντε (15) ηµέρες όλα όσα του παραχωρήθηκαν για την λειτουργία του 
εστιατορίου σε επιτροπή που θα ορίσει το ∆.Σ. της Πανεπιστηµιακής Λέσχης. 

18. Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαµβάνει µε τη 
σύµβαση σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, της διακήρυξης, της 
απόφασης κατακύρωσης και της προσφοράς του, διαφορετικά υποχρεούται να 
αποζηµιώσει κατά νόµο την Αναθέτουσα Αρχή. 

19. Ο ανάδοχος ορίζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί να υπογράψει τη 
σύµβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να ενεργεί 
κατ’ εντολή και για λογαριασµό του για όλα τα ζητήµατα, που σχετίζονται µε 
τη σύµβαση.  

20. Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του αναδόχου είναι µεταξύ 
άλλων εξουσιοδοτηµένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέµατα που 
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αφορούν τη σύµβαση και να διευθετούν για λογαριασµό του οποιαδήποτε 
διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται µε τη σύµβαση, συµµετέχοντας, όποτε  και 
όπου κληθούν, σε συναντήσεις µε τα αρµόδια για την παρακολούθηση και τον 
έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 

21. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών, ο ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει 
υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση των 
υπηρεσιών. 

22. 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 ή 
τρίτων. 

23. Ο ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της 
εργατικής νοµοθεσίας δηλαδή, καταβολή νοµίµων αποδοχών οι οποίες σε 
καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεποµένων από την 
οικεία ΣΣΕ (Κλαδική), τήρηση του νοµίµου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη 
κ.λπ.   

24. Ο ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην προσφορά του 
προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών που θα διαθέτουν την 
απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν 
πλήρως στις απαιτήσεις της σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα 
επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες 
υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε 
υποδεικνυοµένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση µέλους του 
προσωπικού του αναδόχου, οπότε ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε 
αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο ανάλογης εµπειρίας και προσόντων.  

25. Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει 
πράξεις ή παραλείψεις που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε 
το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

26. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει αναρτηµένο σε εµφανές σηµείο στο χώρο 
σίτισης κάθε εστιατορίου το εδεσµατολόγιο τεσσάρων εβδοµάδων για να 
λαµβάνουν γνώση οι φοιτητές. 

27. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των 
υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα 
συνάψει µε την Αναθέτουσα Αρχή. Υφίσταται όµως δυνατότητα εκχώρησης 
της σύµβασης σε τράπεζα. 

28. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από 
τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της σύµβασης. Σε 
περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους από 
τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο ανάδοχος υποχρεούται µόνος αυτός 
προς αποκατάστασή της.  

29. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση /κοινοπραξία, τα µέλη που 
αποτελούν την ένωση /κοινοπραξία θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον 
υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των 
απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες 
µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον 
στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να 



32/ 61 
 

προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός 
µέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων µελών 
για την ολοκλήρωση της σύµβασης. 

30. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση /κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της σύµβασης, οποιοδήποτε από τα µέλη της ένωσης / 
κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητάς του, για οποιοδήποτε λόγο ή λόγω 
ανωτέρας βίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα υπόλοιπα 
µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της σύµβασης µε τους 
ίδιους όρους.  

31. Στην ως άνω περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται αµελλητί να ενηµερώσει 
σχετικά εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά την κρίση της 
Αναθέτουσας Αρχής οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα 
εναποµείναντα µέλη της ένωσης /κοινοπραξίας, η σύµβαση υλοποιείται από 
τα λοιπά µέλη στο σύνολό της και εξακολουθεί να παράγει όλα τα έννοµα 
αποτελέσµατά της. Η σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής περί της 
δυνατότητας εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα µέλη 
κοινοποιείται εγγράφως στον ανάδοχο. 

32. Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει σχετικά ότι τα εναποµείναντα µέλη 
δεν επαρκούν για να εκπληρώσουν τους όρους της σύµβασης, τότε η 
ανάδοχος ένωση /κοινοπραξία οφείλει να προτείνει αντικαταστάτη, µε 
προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος µέλους. Η πρόταση θα πρέπει να 
συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα στα οποία ο αντικαταστάτης δεσµεύεται 
για την προσήκουσα εκπλήρωση των εν λόγω συµβατικών όρων και την εν 
γένει υποκατάσταση του στις υποχρεώσεις του αποχωρούντος µέλους. Η 
Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει µε απόφασή της την αντικατάσταση αυτή. Σε 
περίπτωση όµως που η πρόταση για συγκεκριµένο αντικαταστάτη δεν γίνει 
αποδεκτή, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει τον ανάδοχο 
ένωση /κοινοπραξία έκπτωτο.  

ΑΡΘΡΟ 15. ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Η δαπάνη για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, βαρύνει 
τον τακτικό προϋπολογισµό της Πανεπιστηµιακής Λέσχης, ο οποίος 
 επιχορηγείται για το σκοπό αυτό  από τον Κρατικό Προϋπολογισµό  του 
Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

2. Η ηµερήσια αποζηµίωση  του αναδόχου για τα διαστήµατα από 1/9 µέχρι 30/9 
και  1/10 µέχρι 31/10 κάθε Παν/κού  έτους, θα ανέρχεται στο  ποσό  που 
προκύπτει από τον αριθµό των εγγεγραµµένων και δικαιουµένων δωρεάν 
σίτισης φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αθηνών στις 30/6 του προηγούµενου 
Πανεπιστηµιακού έτους µείον 30% για το διάστηµα 1/9 µέχρι 30/9 και 15% 
για το διάστηµα 1/10 µέχρι 31/10, αυτών και  µείον αυτών που θα 
διαγράφονται για διάφορους λόγους  τα διαστήµατα αυτά για τα εστιατόρια 
αυτά,  επί την αξία του ηµερησίου σιτηρεσίου,  πλέον ΦΠΑ 11%. 

3. Η ηµερήσια αποζηµίωση του αναδόχου για το διάστηµα από 1/11 µέχρι 30/6 
κάθε Πανεπιστηµιακού έτους, θα ανέρχεται στο ποσό που προκύπτει  από τον 
(διαρκώς αυξανόµενο ή µειούµενο) αριθµό των εγγεγραµµένων καθηµερινά 
και δικαιουµένων δωρεάν σίτισης  φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στα 
εστιατόρια αυτά, επί την αξία  του ηµερησίου σιτηρεσίου πλέον ΦΠΑ 11%. 

4. Η σηµερινή αξία του ηµερησίου σιτηρεσίου  των δύο γευµάτων (µεσηµέρι-
βράδυ) για κάθε φοιτητή έχει καθορισθεί στη τιµή του 1,80 ευρώ, µε την 
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Φ547452/Β΄3 Κ.Υ.Α. Υπουργών  Οικονοµικών και ΥΠΕΠΘ, πλέον Φ.Π.Α 
11%. 

5. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται ανά 15νθήµερο από το Ταµείο της 
Πανεπιστηµιακής Λέσχης και εφόσον προσκοµισθούν στο Τµήµα  Σίτισης 
 της Πανεπιστηµιακής Λέσχης,  τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, µε τον αριθµό 
των σιτιζοµένων φοιτητών ηµερησίως, αναλυτικά στο κάθε εστιατόριο για 
κάθε 15νθήµερο. 

6. Η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνεται µέσα σε ένα µήνα από την 
 ηµεροµηνία κατάθεσής του, µε µετρητά ή επιταγή της Πανεπιστηµιακής 
Λέσχης, µετά από έκδοση Χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής και µε την 
προϋπόθεση πάντοτε της ύπαρξης πιστώσεων που χορηγούνται από το 
Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων για τη σίτιση των 
φοιτητών. Σε περίπτωση καθυστέρησης χορήγησης της πίστωσης από το   
Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, θα καθυστερεί 
ανάλογα και η πληρωµή του αναδόχου, χωρίς καµία επιβάρυνση της 
Πανεπιστηµιακής Λέσχης. 

7. Σε περίπτωση αυξήσεως της αξίας του ηµερησίου σιτηρεσίου  θα βελτιώνεται 
ανάλογα και το µενού  των προσφεροµένων γευµάτων, λαµβανοµένου υπόψη 
και του ποσοστού αύξησης του πληθωρισµού. 

8. Προκαταβολή στον ανάδοχο για οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται. 
9. Το ∆.Σ της  Πανεπιστηµιακής Λέσχης έχει τη διακριτική ευχέρεια να 

ενισχύσει ή όχι τον ανακηρυχθέντα από τον διαγωνισµό ανάδοχο, στη δαπάνη 
του ενοικίου µέχρι ποσοστού 20% του µισθώµατος,  που θα καταβάλλει για 
µίσθωση του εστιατορίου στο κέντρο της Αθήνας, από τον Προϋπολογισµό 
της Πανεπιστηµιακής Λέσχης, 

10. Κατά την εκκαθάριση της δαπάνης των σχετικών τιµολογίων παροχής 
υπηρεσιών, θα παρακρατούνται οι νόµιµες κρατήσεις στην αξία χωρίς ΦΠΑ: 
Μ.Τ.Π.Υ. 3% επί της αξίας του τιµολογίου, ΧΑΡ/ΜΟ Μ.Τ.Π.Υ. 2% επί του 
Μ.Τ.Π.Υ., ΟΓΑ ΧΑΡ/ΜΟΥ 20% επί του ΧΑΡ/ΜΟΥ Μ.Τ.Π.Υ και ο φόρος 
4% του άρθρου 24 του Ν.2198 /94, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

11. Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των 
σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου. 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 ∆ιατάξεις. 

12. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν 
δικαστικών διενέξεων, καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/2007. Επίσης, δεν προσµετρείται ο χρόνος 
καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (µη 
έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων δικαιολογητικών, παραλαβή των υπηρεσιών 
µε έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.). 

13. Σε περίπτωση κοινοπραξίας ή ένωσης προσώπων άνευ νοµικής 
προσωπικότητας, τα παραστατικά εκδίδονται από κάθε ένα µέλος της 
κοινοπραξίας ή της ένωσης χωριστά, ανάλογα µε το µέρος της παροχής 
υπηρεσιών που  έχει αναλάβει να υλοποιήσει, όπως έχει περιγραφεί στην 
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Τεχνική Προσφορά της σχετικής ένωσης ή κοινοπραξίας, και µε αναφορά 
στην περιγραφή αυτή.  

14. Είναι δυνατόν για λόγους ευχέρειας να προβλεφθεί και να δηλωθεί προς την 
Αναθέτουσα Αρχή κατά τη διάρκεια σύναψης της σύµβασης ο ορισµός ενός 
µέλους της ενώσεως ή κοινοπραξίας ως εκπροσώπου (project leader). Ο 
εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα µεριµνά για την 
καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα µέλη κατά το λόγο συµµετοχής 
εκάστου στο υλοποιηθέν τµήµα της παροχής υπηρεσιών. Η Αναθέτουσα Αρχή 
δεν υπέχει καµία ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα µέλη της 
ενώσεως / κοινοπραξίας και δεν εµπλέκεται εν γένει καθ’ οιονδήποτε τρόπο 
σε ζητήµατα που αναφέρονται στις εσωτερικές σχέσεις µεταξύ των µελών της 
ενώσεως / κοινοπραξίας.   

 

ΑΡΘΡΟ 16. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Η παραλαβή της παροχής των υπηρεσιών θα γίνεται από τριµελή επιτροπή η 
οποία θα ορίζεται από το ∆.Σ. της Πανεπιστηµιακής Λέσχης. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 17. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
 

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:  

� Γενική ή µερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του 
καταστήµατος του αναδόχου. 

� Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα του αναδόχου. 
� Πληµµύρα. 
� Σεισµός.  
� Πόλεµος.  
� Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου). 
� Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO). 

4. 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 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 τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος. 

5. Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Πανεπιστηµιακή Λέσχη  της ανώτερης 
βίας που επικαλείται ο ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της µη 
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του. 
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ΑΡΘΡΟ 18. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ 
 

1. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύµβασης, που όλοι θα 
θεωρούνται ουσιώδεις, ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή προστίµου 
1.500,00 ευρώ για κάθε παράβαση, το οποίο  σε περίπτωση υποτροπής 
διπλασιάζεται. Εάν ο ανάδοχος υποπέσει και σε τρίτη παράβαση τότε το ∆.Σ. 
της Πανεπιστηµιακής Λέσχης εκτός από τις παραπάνω κυρώσεις µπορεί να 
κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. 

2. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των εστιατορίων για οποιαδήποτε 
αιτία χωρίς έγκριση του ∆.Σ. της Πανεπιστηµιακής Λέσχης, ο ανάδοχος 
καταβάλλει πρόστιµο 1500,00 ευρώ ηµερησίως  και σε συνεχιζόµενη διακοπή 
πέραν των τριών ηµερών κηρύσσεται έκπτωτος. 

3. Σε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου για οποιαδήποτε αιτία, εκπίπτει η 
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης υπέρ της Πανεπιστηµιακής Λέσχης και ο 
ανάδοχος υποχρεούται ακόµη να καταβάλει στην Πανεπιστηµιακή Λέσχη 
οποιοδήποτε ποσό απαιτηθεί για τη σίτιση των φοιτητών σε συµβεβληµένα ή 
µη εστιατόρια, για το χρονικό διάστηµα από της έκπτωσης του αναδόχου 
µέχρι ανάδειξης  και εγκατάστασης νέου αναδόχου από το ∆.Σ. της 
Πανεπιστηµιακής Λέσχης µε νέο διαγωνισµό και λειτουργίας  των 
εστιατορίων. 

4. Κάθε ποσό προστίµου καταβάλλεται µε Γραµµάτιο Είσπραξης της 
Πανεπιστηµιακής Λέσχης στο Ταµείο της. 

5. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 34 παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός 
Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

6. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο 
ανάδοχος αποδείξει ότι η µη εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων 
οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα του αναθέτοντος. 

 

ΑΡΘΡΟ 19. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ – ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑ 
 
1. Ο ανάδοχος του έργου και η Αναθέτουσα Αρχή θα προσπαθούν να ρυθµίζουν 

φιλικά κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη 
διάρκεια της ισχύος της σύµβασης.  

2. Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και 
συγκεκριµένα τα ∆ικαστήρια Αθηνών, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το 
Ελληνικό και ειδικότερα σύµφωνα µε τις διατάξεις των Π.∆. 60/2007 και 
118/2007.  

 
 

Ο Αντιπρύτανης του Παν/µίου Αθηνών 
και Πρόεδρος του ∆.Σ. της Παν/κής Λέσχης 

 
 
 
 

Καθηγητής Ιωάννης Κ. Καράκωστας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΝΗΜΜΕΝΩΝ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε∆ΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ 
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΩΝ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  ( Ε ∆ Ε Σ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο )  Σ Ι Τ Ι Σ Η Σ  Τ Ω Ν  Φ Ο Ι Τ Η Τ Ω Ν  
Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Κ Α Ι  Κ Α Π Ο ∆ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Υ  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ  Α Θ Η Ν Ω Ν  

1 η – 3 η  Ε Β ∆ Ο Μ Α ∆ Α  

ΓΕΥΜΑ ∆ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή 

Πρώτo Πιάτo 
Αρακάς Καρότο λαδερός 

ή Μανιταρόσουπα 

Μπριάµι ή 
Ταραµοσαλάτα µε 

Ελιές 

Κοφτό µακαρονάκι 
µε τυρί τριµµένο ή 

Σπετσοφάι  

Φάβα ή Μπριάµι 
 
 

Πουρέ µε µπέικον, 
ή Σπανακόπιτα 

Πένες Καρµπονάρα ή 
Κρεατόσουπα 

Λαχανικά τουρλού, 
Μινεστρόνε 

Κυρίως Πιάτα 
1 

Μοσχάρι ψητό µε σάλτσα 
µαδέρα και πατάτες ή 

Γαύρος ψητός 
µαριναρισµένος µε 

λαδορίγανη και 
πατάτες ή 

Γίγαντες φούρνου 
παραδοσιακοί ή 

Κοτόπουλο µεξικεν 
µε κριθαράκι ή 

Τουρλού ή 
Αρνάκι ριγανάτο 

φούρνου µε πιλάφι ή 
Χοιρινό λεµονάτο 

φούρνου µε ριζότο ή 

2 
Μπριζόλα χοιρινή σχάρας µε 
σάλτσα µουστάρδας & πιλάφι 

ή 

Σπαγγέτι µε κρέµα 
γάλακτος και 
µανιτάρια ή 

Γεµιστά λαδερά ή 
Γαλοπούλα µε 

πουρέ ή  
Φασόλια σούπα ή 

Μπριζόλα χοιρινή 
κρασάτη µε πουρέ ή 

Μοσχάρι πάπρικα µε 
πουρέ ή 

3 Χοιρινό λεµονάτο µε πουρέ ή Πέρκα µε πιλάφι ή Ρεβίθια σούπα ή  
Λουκάνικο φρανκ 

µε πατάτες ή 
Αρακάς µε καρότο 

λαδερός ή 

Μοσχάρι φούρνου 
λεµονάτο µε Πατάτες 

ή 

Χοιρινό ριγανάτο µε 
πατάτες ή 

4 
Μοσχάρι κοκκινιστό 

κατσαρόλας µε σπαγγέτι 
Πέννες µε τέσσερα 

τυριά 
Φασολάκια λαδερά 

Κοτοµπουκιές µε 
πιλάφι 

Φακές σούπα 
Χοιρινό κατσαρόλας 
µε πράσο και σέλινο 

Αρνάκι κατσαρόλας 
µε µανέστρα 

Συνοδευτικά         

 Σαλάτα 3 επιλογές  Σαλάτα 3επιλογές Σαλάτα 3 επιλογές Σαλάτα 3 επιλογές Σαλάτα 3 επιλογές Σαλάτα 3 επιλογές Σαλάτα 3 επιλογές 

 Φρούτο 2 επιλογές  Φρούτο 2 επιλογές  Φρούτο 2 επιλογές  Φρούτο 2 επιλογές  Φρούτο 2 επιλογές  Φρούτο 2 επιλογές  Φρούτο 2 επιλογές  

 Γλυκό- Ζελέ- Κρέµα - 
Κοµπόστα 

Γιαούρτι , 
ρυζόγαλο- Ζελέ- 
Κρέµα - Κοµπόστα 

Τυρί,  
Γλυκό- Ζελέ- 
Κρέµα - Κοµπόστα 

Τυρί,  
Γλυκό- Ζελέ- 
Κρέµα - Κοµπόστα 

Τυρί,   
λυκό- Ζελέ- Κρέµα 
- Κοµπόστα 

Τυρί  
Γλυκό- Ζελέ- Κρέµα - 
Κοµπόστα 

Γλυκό- Ζελέ- Κρέµα - 
Κοµπόστα 

∆ΕΙΠΝΟ 
Πρώτο Πιάτο 

Ωγκραντέν λαχανικών  ή 
Πουρέ µε µπέικον 

Σπανακόρυζο ή  
Σούπα του Σεφ 

Οµελέτα Κοµπλέ ή 
Ραβιόλια µε τυρί 

Ριζότο Θαλασσινών 
ή Ψαρόσουπα 

Λαχανόρυζο ή 
Φτερούγες  

κοτόπουλο µε σως 
ΒΒQ 

Τυρόπιτα ή  Σούπα 
Λαχανικών 

Ζυµαρόπιτα ή Κοφτό 
µακαρονάκι µε τυρί 

Κυρίως Πιάτα 
1 

Καλαµαράκια µε πατάτες ή 
Κοτόπουλο µε 

πιλάφι ή 

Μπιφτέκι ψητό µε 
πουρέ και σάλτσα 

µουστάρδας ή 

Συναγρίδα αλά 
σπετσιώτα µε 

πιλάφι ή 

Κεφτεδάκια 
δυόσµου µε 
Ριζονάτο ή  

Σπαγγέτι µε 
θαλασσινά ή 

Κοτόπουλο λεµονάτο 
µε πατάτες ή  

2 Πίτσα ή 
Λουκάνικο 

χωριάτικο µε πουρέ 
ή 

Γιουβαρλάκια 
σούπα ή 

Σουφλέ ζυµαρικών 
µε τυριά ή 

Λαχανοντολµάδες 
αυγολέµονο ή 

Πίτσα και Πατάτες ή 
Λουκάνικο χωριάτικο 

µε πιλάφι ή 

3 
Χταποδάκι µε µακαρονάκι 

κοφτό  

Γαλοπούλα µε 
πατάτες και σάλτσα 

µουστάρδας 

Σουτζουκάκια 
φούρνου µε 
κριθαράκι 

Βακαλάος φέτα 
φούρνου µε πουρέ 

Παστίτσιο  
Σουπιές Κρασάτες µε 

πατάτες φούρνου 
Κοτόπουλο µεξικέν 

µε ριζότο 

Συνοδευτικά         

 Σαλάτα 3 επιλογές  Σαλάτα 3 επιλογές Σαλάτα 3επιλογές Σαλάτα 3 επιλογές Σαλάτα 3 επιλογές Σαλάτα 3 επιλογές Σαλάτα 3 επιλογές 

 Φρούτο 2 επιλογές  Φρούτο 2 επιλογές  Φρούτο 2 επιλογές  Φρούτο 2 επιλογές  Φρούτο 2 επιλογές  Φρούτο 2 επιλογές  Φρούτο 2 επιλογές  

 

Γλυκό- Ζελέ- Κρέµα - 
Κοµπόστα 

Τυρί , 
 Γλυκό- Ζελέ- 
Κρέµα - Κοµπόστα 

Τυρί,   
Γλυκό- Ζελέ- 
Κρέµα - Κοµπόστα 

Γλυκό, Ζελέ, 
Κρέµα, Γλυκό 

Τυρί, 
 Γλυκό- Ζελέ- 
Κρέµα - Κοµπόστα 

Γιαούρτι , Γλυκό- 
Ζελέ- Κρέµα - 
Κοµπόστα 

Τυρί ,  
Χαλβάς , Ζελέ- 
Κρέµα - Κοµπόστα 
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Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  ( Ε ∆ Ε Σ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο )  Σ Ι Τ Ι Σ Η Σ  Τ Ω Ν  Φ Ο Ι Τ Η Τ Ω Ν  
Τ Ο Υ  Ε Θ Ν Ι Κ Ο Υ  Κ Α Ι  Κ Α Π Ο ∆ Ι Σ Τ Ρ Ι Α Κ Ο Υ  Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ  Α Θ Η Ν Ω Ν  

2 η – 4 η  Ε Β ∆ Ο Μ Α ∆ Α   

ΓΕΥΜΑ ∆ευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέµπτη Παρασκευή Σαββάτο Κυριακή 

Πρώτo Πιάτo 
Φασολάκια λαδερά ή Ραβιόλια 

µε τυρί 
Λαχανικά Τουρλού 

ή Κρεατόσουπα 

Πένες Ναπολιτέν ή 
Ταραµοσαλάτα µε 

ελιές 

Ριζότο θαλασσινών 
ή Μινεστρόνε 

Σπετσοφάι ή 
Πατάτες τηγανητές 

Πέννες µε σολοµό ή 
Κολοκυθοπατάτες 

φούρνου 

Πίτσα Σπέσιαλ ή 
Κοτόσουπα 

Κυρίως Πιάτα 
1 

Σουτζουκάκια σχάρας µε 
πιλάφι ή 

Μοσχαράκι 
κοκκινιστό 

κατσαρόλας µε 
κριθαράκι ή 

Γεµιστά λαδερά ή 
Βακαλάος φούρνου 

µε σκορδαλιά ή 
Φασόλια φούρνου 

γίγαντες ή 
Χοιρινή µπριζόλα 

κρασάτη µε πιλάφι ή 

Κοτόπουλο φούρνου 
αλά γκρέκα µε αρακά 

ή 

2 
Γιουβαρλάκια σούπα 

αυγολέµονο ή 
Χοιρινό ριγανάτο 

µε πατάτες ή 
Φασόλια σούπα ή 

Σπαγγέτι 
καρµπονάρα ή  

Κολοκυθοπατάτες 
φούρνου ή 

Μοσχάρι κοκκινιστό 
µε µανέστρα ή 

Λουκάνικο χωριάτικο 
ψητό µε πατάτες ή 

3 
Κεφτεδάκια µε σάλτσα 
δυόσµου κα πατάτες ή 

Μοσχάρι Γκούλας 
µε λαχανικά ή 

Αρακάς µε καρότο 
λαδερός ή  

Γαύρος λαδορίγανη 
ψητός µε πατάτες ή 

Ρεβύθια σούπα ή 
Αρνάκι ριγανάτο µε 

πατάτες ή 
Κοτόπουλο µέξικεν µε 

πιλάφι ή 

4 Παστίτσιο  
Χοιρινό 

κατσαρόλας µε 
πράσσο και σέλινο 

Φακές σούπα 
Ωγκραντέν 
ζυµαρικών 

Φασολάκια λαδερά 
Χοιρινό λέµονάτο µε 

πουρέ 
Γαλοπούλα ψητή µε 

πουρέ 

Συνοδευτικά         

 Σαλάτα 3 επιλογές Σαλάτα 3 επιλογές Σαλάτα 3 επιλογές Σαλάτα 3 επιλογές  Σαλάτα 3 επιλογές Σαλάτα 3 επιλογές  Σαλάτα 3 επιλογές  

 Φρούτο 2 επιλογές  Φρούτο 2 επιλογές Φρούτο 2 επιλογές Φρούτο 2 επιλογές  Φρούτο 2 επιλογές Φρούτο 2 επιλογές  Φρούτο 2 επιλογές 

 
Τυρί , 
 Γλυκό- Ζελέ- Κρέµα - 
Κοµπόστα 

Γλυκό- Ζελέ- 
Κρέµα - Κοµπόστα 

Τυρί, 
Γλυκό- Ζελέ- 
Κρέµα - Κοµπόστα 

Γιαούρτι , Χαλβάς, 
- Ζελέ- Κρέµα - 
Κοµπόστα 

Τυρί ,  
Γλυκό- Ζελέ- 
Κρέµα - Κοµπόστα 

Κοµπόστα, Γλυκό, 
Κρέµα, Ζελέ 

Τυρί ,  
Ρυζόγαλο, Ζελέ- 
Κρέµα - Κοµπόστα 

∆ΕΙΠΝΟ 
Πρώτο Πιάτο 

 

Οµελέτα µε µπέικον πατάτες 
και τυρί ή Λαχανόρυζο 

Σπανακόρυζο ή  
Κοτόσουπα 

Σπετσοφάι ή 
Φασολάκια λαδερά 

Κοφτό µακαρονάκι 
µε τυρί τριµµένο ή 

Μινεστρόνε 

Πρασόρυζο ή 
Τυρόπιτα 

Αρακάς µε καρότο 
λαδερός ή Πουρέ µε 

µπέικον 
Πουρέ µε µπέικον 

Κυρίως Πιάτα 
1 

Πέννες τέσσερα τυριά ή 
Κοτόπουλο µε 

σάλτσα Σοσέρ και 
ριζότο ή 

Καλαµαράκια 
τηγανιτά µε 
πατάτες ή 

Κοτοµπουκιές µε 
σάλτσα κάρυ και 

πιλάφι ή 

Χταπόδι κρασάτο 
µε πατάτες ή  

Κανελόνια µε κιµά ή 
Χοιρινό κατσαρόλας 

µε λάχανο ή  

2 
Πέρκα ψητή µε σάλτσα Ορλή 

και πατάτες ή 

Λουκάνικο 
χωριάτικο ψητό µε 

πιλάφι ή 

Πίτσα και πατάτες 
ή 

Γαλοπούλα ψητή 
µε ριζότο ή 

Σουπιές µε σπανάκι 
ή 

Μπιφτέκι σχάρας µε 
πιλάφι ή 

Μοσχάρι κοκκινιστό 
µε µακαρόνια ή 

3 Σουφλέ ζυµαρικών  

Κοτόπουλο ψητό µε 
σάλτσα 

µουστάρδας και 
πατάτες 

Χταποδάκι 
λαδορίγανη µε 

πιλάφι 

Λουκάνικο 
Φρανκφούρτης µε 

πατάτες  
Πίτσα και πατάτες 

Σουτζουκάκια 
σµυρναίικα µε πιλάφι  

Μπριζόλα χοιρινή 
κρασάτη µε πατάτες 

Συνοδευτικά         

 Σαλάτα 3 επιλογές Σαλάτα 3 επιλογές Σαλάτα 3 επιλογές Σαλάτα 3επιλογές  Σαλάτα 3 επιλογές Σαλάτα 3 επιλογές  Σαλάτα 3 επιλογές  

 Φρούτο 2 επιλογές Φρούτο 2 επιλογές Φρούτο 2 επιλογές Φρούτο 2 επιλογές  Φρούτο 2 επιλογές Φρούτο 2 επιλογές  Φρούτο 2 επιλογές 

 

Γλυκό- Ζελέ- Κρέµα - 
Κοµπόστα 

Τυρί, 
 Γλυκό- Ζελέ- 
Κρέµα - Κοµπόστα 

Γιαούρτι , Γλυκό- 
Ζελέ- Κρέµα - 
Κοµπόστα 

Τυρί , 
 Γλυκό- Ζελέ- 
Κρέµα - Κοµπόστα 

Γλυκό- Ζελέ- 
Κρέµα - Κοµπόστα 

Τυρί  
 Γλυκό- Ζελέ- Κρέµα 
- Κοµπόστα 

Τυρί 
Ζελέ Γλυκό- Ζελέ- 
Κρέµα - Κοµπόστα 



40/ 61 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 
ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟ∆ΕΥΤΙΚΩΝ 
 

Σαλάτες  
Φρούτα 
Κοµπόστες 
Γλυκά 
Κρέµες 
Ζελέδες 
Γιαούρτι 
Τζατζίκι 
Φέτα 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
 

Το κρέας θα είναι νωπό ή κατεψυγµένο από σπάλα ή µπούτι. 
Ο κιµάς µπορεί να είναι και κατεψυγµένος από άπαχο κρέας. 
Τα ψάρια θα είναι νωπά ή άµεσης κατάψυξης. 
Τα λαχανικά θα είναι νωπά. Η χρησιµοποίηση καταψυγµένων λαχανικών 

επιτρέπεται στην περίπτωση που δεν υπάρχουν νωπά στην αγορά. 
Τα όσπρια θα είναι Α΄ διαλογής. 
Το κοτόπουλο θα είναι νωπό ή κατεψυγµένο (µπούτι ή στήθος). 
Απαγορεύεται να προσφέρονται προµαγειρευµένα ή άλλα έτοιµα φαγητά 

(πατάτες τηγανητές, κροκέτες, κονσέρβες, έτοιµες σαλάτες). 
Φαγητά που δεν καταναλώνονται την ίδια ηµέρα απαγορεύεται να προσφερθούν 

την επόµενη. 
Στις σαλάτες και στην παρασκευή των φαγητών θα χρησιµοποιείται µόνο 

ελαιόλαδο οξύτητας 0-1%. Στα τηγανητά µπορεί να χρησιµοποιούνται 
σπορέλαια (ηλιέλαιο, καλαµποκέλαιο ) τα οποία µετά τη χρήση τους  (εντός 
της ηµέρας) θα αντικαθίστανται και δεν θα χρησιµοποιούνται σε καµία 
περίπτωση για δεύτερη µέρα. 

Το ψωµί κατά κανόνα θα είναι λευκό από άλευρα τύπου 70% . Θα διατίθεται 
όµως και ψωµί από άλευρα ολικής αλέσεως για όσους το προτιµούν. 

Το γιαούρτι θα είναι πρόβειο ή αγελαδινό πλήρες ή µε µειωµένα λιπαρά, σε καµιά 
όµως περίπτωση υποκατάστατο. 

Η ποσότητα των µερίδων θα είναι η µέγιστη προβλεπόµενη από τις αγορανοµικές 
διατάξεις. Το γαρνίρισµα, σε κάθε περίπτωση, θα έχει το βάρος αντίστοιχης 
µερίδας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (Ε∆ΕΣΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) ΠΡΩΙΝΟΥ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
ΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥΣ ∆ΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

 
Το πρωινό των φοιτητών θα περιλαµβάνει τα εξής: 
 
• Τσάι 
• Γάλα 
• Χυµό 
• Μαρµελάδα 
• Μέλι 
• Αυγό 
• Κέικ 
• Ψωµί 
• Φρυγανιές 
• Βούτυρο 
• Corn Flakes 
• Τυρί Edam 
• Ζαµπόν 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ  
ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

 
ΚΑΙ  

 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «………………………………………………..» 

 
για την 

 
 

ανάθεση της εκµετάλλευσης 1) του εστιατορίου στη Φιλοσοφική 
Σχολή, για τη σίτιση των φοιτητών των  Σχολών και Τµηµάτων του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών της  Πανεπιστηµιούπολης , 2) του 
εστιατορίου στα  Ιατρικά Εργαστήρια στο Γουδί για τη σίτιση των 
φοιτητών της Ιατρικής Σχολής και των Τµηµάτων Οδοντιατρικής, 
Νοσηλευτικής και Φαρµακευτικής  του Πανεπιστηµίου Αθηνών 3) 
του εστιατορίου στη ∆άφνη για τη σίτιση των φοιτητών του 
Τµήµατος Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και 4) για τη λειτουργία εστιατορίου στο 
κέντρο της Αθήνας, για τη σίτιση των φοιτητών των Σχολών και 
Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αθηνών στο κέντρο της Αθήνας. 
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Σ Υ Μ Β Α Σ Η 

 

 
Στην Αθήνα σήµερα την  …………………………… µεταξύ: 

Αφενός του Ν.Π.∆.∆ µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (Ιπποκράτους 15, 
10679) ΑΦΜ 090231161 και ∆.Ο.Υ. Α΄ΑΘΗΝΩΝ, και εκπροσωπείται νόµιµα για 
την υπογραφή της παρούσας από τον ………………………………………………………, 
Και αφετέρου της Εταιρείας µε την επωνυµία ………………………………….  και το 
διακριτικό τίτλο …………............ µε ΑΦΜ …………..της ∆.Ο.Υ. ………. (στο εξής 
καλούµενη «ανάδοχος») που εδρεύει στο ………………………………………. και 
εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας από τον 
……………………….……., κάτοικο ..…………………….., οδός ……………….……..., µε 
Α∆Τ ……………. ΑΤ ……………………, βάσει του ΦΕΚ ………………… 

Και αφού έλαβαν υπόψη ότι: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Ήδη µε την παρούσα το πρώτο συµβαλλόµενο Πανεπιστηµιακή Λέσχη 
του Πανεπιστήµιου Αθηνών αναθέτει στη δεύτερη συµβαλλόµενη εταιρεία 
………………………………… (καλούµενη στο εξής «ο ανάδοχος») και αυτή 
αναλαµβάνει την παροχή  υπηρεσιών που της κατακυρώθηκαν, 
συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα εξής : 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο: Αντικείµενο της σύµβασης  
 

Αντικείµενο της παρούσας είναι η ανάθεση στον ανάδοχο της 
εκµετάλλευσης: 1) του εστιατορίου στη Φιλοσοφική Σχολή, για τη σίτιση των 
φοιτητών των  Σχολών και Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αθηνών  της 
 Πανεπιστηµιούπολης  2) του εστιατορίου στα  Ιατρικά Εργαστήρια στο Γουδί 
για τη σίτιση των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής και των Τµηµάτων 
Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής και Φαρµακευτικής  του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
3) του εστιατορίου στη ∆άφνη για τη σίτιση των φοιτητών του Τµήµατος 
Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού του Πανεπιστηµίου Αθηνών και 4) 
της λειτουργίας εστιατορίου στο κέντρο της Αθήνας, για τη σίτιση των 
φοιτητών των Σχολών και Τµηµάτων του Πανεπιστηµίου Αθηνών στο κέντρο 
της Αθήνας σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή της 
διακήρυξης. 

Ο προϋπολογισµός της παροχής υπηρεσιών υπολογίζεται σε 
15.000.000,00 ευρώ περίπου χωρίς ΦΠΑ και 16.650.000,00 ευρώ περίπου, 
συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ. Τα επιµέρους στοιχεία του κόστους της 
σύµβασης, οι κρατήσεις και οι λοιπές οικονοµικές επιβαρύνσεις της, καθώς 
επίσης ο τρόπος πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία και όροι, περιγράφονται στην 
παρούσα σύµβαση που υπογράφεται µε τον πάροχο υπηρεσιών. 
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ΆΡΘΡΟ 2ο.   Χρόνος διενέργειας διαγωνισµού και κατακύρωσης 
αποτελέσµατος 
 
   Ο διαγωνισµός διενεργήθηκε στην Αθήνα την …………………………. 

σύµφωνα µε την διακήρυξη …………………………… της Πανεπιστηµιακής Λέσχης. 

Και υποβλήθηκαν ……………… προσφορές σύµφωνα µε το πρακτικό της 

επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού . 

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισµού, η 

οποία συστάθηκε µε την από …………………… απόφαση του ∆.Σ. της 

Πανεπιστηµιακής Λέσχης, µε τα από …………………………. πρακτικά της, έκρινε 

ότι η προσφορά της αφ’ αφετέρου συµβαλλόµενης εταιρείας 

…………………………………………. είναι η πλέον συµφέρουσα για τη σίτιση των 

φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αθηνών και πρότεινε στο ∆.Σ. της 

Πανεπιστηµιακής Λέσχης να κατακυρωθεί σ’ αυτήν το αποτέλεσµα του 

διαγωνισµού, ως προς την εκµετάλλευση και λειτουργία των παραπάνω 

εστιατορίων.  

   Το ∆.Σ. της Πανεπιστηµιακής Λέσχης στη συνεδρίαση της 

………………………. µε θέµα την κατακύρωση του αποτελέσµατος του ως άνω 

∆ιεθνούς Ανοικτού ∆ιαγωνισµού, αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω 

Πρακτικά της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του 

διαγωνισµού, αποφάσισε την κατακύρωση του αποτελέσµατος του 

διαγωνισµού στην αφ’ ετέρου συµβαλλοµένη εταιρεία 

…………………………………………… 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο: Πληρωµή - Κρατήσεις  
 
1. Η δαπάνη για τη σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αθηνών, βαρύνει 

τον τακτικό προϋπολογισµό της Πανεπιστηµιακής Λέσχης, ο οποίος 
 επιχορηγείται για το σκοπό αυτό  από τον Κρατικό Προϋπολογισµό  του 
Υπουργείου Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων. 

2. Η ηµερήσια αποζηµίωση  του αναδόχου για τα διαστήµατα από 1/9 µέχρι 
30/9 και  1/10 µέχρι 31/10 κάθε Παν/κού  έτους, θα ανέρχεται στο  ποσό  
που προκύπτει από τον αριθµό των εγγεγραµµένων και δικαιουµένων 
δωρεάν σίτισης φοιτητών του Πανεπιστηµίου Αθηνών στις 30/6 του 
προηγούµενου Πανεπιστηµιακού έτους µείον 30% για το διάστηµα 1/9 
µέχρι 30/9 και 15% για το διάστηµα 1/10 µέχρι 31/10, αυτών και  µείον 
αυτών που θα διαγράφονται για διάφορους λόγους  τα διαστήµατα αυτά 
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για τα εστιατόρια αυτά,  επί την αξία του ηµερησίου σιτηρεσίου,  πλέον 
ΦΠΑ 11%. 

3. Η ηµερήσια αποζηµίωση του αναδόχου για το διάστηµα από 1/11 µέχρι 
30/6 κάθε Πανεπιστηµιακού έτους, θα ανέρχεται στο ποσό που προκύπτει 
από τον (διαρκώς αυξανόµενο ή µειούµενο) αριθµό των εγγεγραµµένων 
καθηµερινά και δικαιουµένων δωρεάν σίτισης  φοιτητών του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, στα εστιατόρια αυτά, επί την αξία  του ηµερησίου 
σιτηρεσίου πλέον ΦΠΑ 11%. 

4. Η σηµερινή αξία του ηµερησίου σιτηρεσίου  των δύο γευµάτων (µεσηµέρι-
βράδυ) για κάθε φοιτητή έχει καθορισθεί στη τιµή του 1,80 ευρώ, µε την 
Φ547452/Β΄3 Κ.Υ.Α. Υπουργών  Οικονοµικών και ΥΠΕΠΘ, πλέον Φ.Π.Α 
11%. 

5. Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται ανά 15νθήµερο από το Ταµείο της 
Πανεπιστηµιακής Λέσχης και εφόσον προσκοµισθούν στο Τµήµα  Σίτισης 
 της Πανεπιστηµιακής Λέσχης,  τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, µε τον 
αριθµό των σιτιζοµένων φοιτητών ηµερησίως, αναλυτικά στο κάθε 
εστιατόριο για κάθε 15νθήµερο. 

6. Η εξόφληση του τιµολογίου θα γίνεται µέσα σε ένα µήνα από την 
 ηµεροµηνία κατάθεσής του, µε µετρητά ή επιταγή της Πανεπιστηµιακής 
Λέσχης, µετά από έκδοση Χρηµατικού εντάλµατος πληρωµής και µε την 
προϋπόθεση πάντοτε της ύπαρξης πιστώσεων που χορηγούνται από το 
Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων για τη σίτιση 
των φοιτητών. Σε περίπτωση καθυστέρησης χορήγησης της πίστωσης από 
το   Υπουργείο Παιδείας ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, θα 
καθυστερεί ανάλογα και η πληρωµή του αναδόχου, χωρίς καµία 
επιβάρυνση της Πανεπιστηµιακής Λέσχης. 

7. Σε περίπτωση αυξήσεως της αξίας του ηµερησίου σιτηρεσίου  θα 
βελτιώνεται ανάλογα και το µενού  των προσφεροµένων γευµάτων, 
λαµβανοµένου υπόψη και του ποσοστού αύξησης του πληθωρισµού. 

8. Προκαταβολή στον ανάδοχο για οποιονδήποτε λόγο αποκλείεται. 
9. Το ∆.Σ της  Πανεπιστηµιακής Λέσχης έχει τη διακριτική ευχέρεια να 

ενισχύσει ή όχι τον ανακηρυχθέντα από τον διαγωνισµό ανάδοχο, στη 
δαπάνη του ενοικίου µέχρι ποσοστού 20% του µισθώµατος,  που θα 
καταβάλλει για µίσθωση του εστιατορίου στο κέντρο της Αθήνας, από τον 
Προϋπολογισµό  της Πανεπιστηµιακής Λέσχης. 

10. Κατά την εκκαθάριση της δαπάνης των σχετικών τιµολογίων παροχής 
υπηρεσιών, θα παρακρατούνται οι νόµιµες κρατήσεις στην αξία χωρίς 
ΦΠΑ: Μ.Τ.Π.Υ. 3% επί της αξίας του τιµολογίου, ΧΑΡ/ΜΟ Μ.Τ.Π.Υ. 2% επί 
του Μ.Τ.Π.Υ., ΟΓΑ ΧΑΡ/ΜΟΥ 20% επί του ΧΑΡ/ΜΟΥ Μ.Τ.Π.Υ και ο φόρος 
4% του άρθρου 24 του Ν.2198 /94, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

11. Η πληρωµή θα γίνεται σε ευρώ (€), µετά από προηγούµενη θεώρηση των 
σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων πληρωµής από τον αρµόδιο Επίτροπο 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 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 
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εξόφληση των φόρων, ασφαλιστικών εισφορών και λοιπών δαπανών που 
τον βαρύνουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες νοµοθετικές και κανονιστικές 
∆ιατάξεις. 

12. Η προθεσµία πληρωµής αναστέλλεται α) κατά το χρονικό διάστηµα τυχόν 
δικαστικών διενέξεων, καθώς και β) στις λοιπές περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 35 παρ. 7 του Π.∆. 118/2007. Επίσης, δεν 
προσµετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωµής που οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του αναδόχου (µη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων 
δικαιολογητικών, παραλαβή των υπηρεσιών µε έκπτωση λόγω αποκλίσεων 
από τις τεχνικές προδιαγραφές κ.λπ.). 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο: Παραλαβή της παροχής των υπηρεσιών 
 

Η παραλαβή της παροχής των υπηρεσιών θα γίνεται από τριµελή 
επιτροπή η οποία θα ορίζεται από το ∆.Σ. της Πανεπιστηµιακής Λέσχης. 
 
ΑΡΘΡΟ 5ο: Υποχρεώσεις και ευθύνες του αναδόχου 
 
1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να αρχίσει τη σίτιση των φοιτητών σύµφωνα µε 

την ισχύουσα νοµοθεσία την 1ην Σεπτεµβρίου κάθε Πανεπιστηµιακού 
έτους. Σε περίπτωση που δεν τηρήσει τον όρο αυτόν υποχρεούται, χωρίς 
άλλη διατύπωση, στην καταβολή προστίµου 1.500,00 ευρώ ηµερησίως. Αν 
συνεχισθεί η µη παροχή συσσιτίου στους φοιτητές και µετά την 10ην 
Σεπτεµβρίου ο ανάδοχος  κηρύσσεται αυτοδικαίως έκπτωτος. 

2. Το συσσίτιο θα παρέχεται από τον ανάδοχο όλες τις ηµέρες της εβδοµάδας 
σε δύο γεύµατα (µεσηµέρι- βράδυ) µε το σύστηµα της αυτοεξυπηρέτησης 
(ΣΕΛΦ-ΣΕΡΒΙΣ) και µε ενιαίο εδεσµατολόγιο στα  τέσσερα εστιατόρια από 
την 1η Σεπτεµβρίου µέχρι την 30η Ιουνίου κάθε Πανεπιστηµιακού  έτους. 

3. Η παρασκευή των γευµάτων θα γίνεται υποχρεωτικά στους χώρους των 
τεσσάρων εστιατορίων, εκτός από τα εστιατόρια στο Γουδί και στη ∆άφνη 
όπως αναφέρεται παραπάνω. Απαγορεύεται ρητά η παρασκευή 
γευµάτων σε άλλους χώρους, εκτός των παραπάνω χώρων των 
εστιατορίων και της εν συνεχεία µεταφοράς των γευµάτων στα εστιατόρια. 

4. Οι ώρες λειτουργίας των εστιατορίων θα είναι καθηµερινά από 12.00 µέχρι 
16.00 και από 18.00 µέχρι 21.00. Το εστιατόριο στα Ιατρικά Εργαστήρια 
στο Γουδί κάθε Σαββατοκύριακο θα είναι κλειστό και οι φοιτητές της 
Ιατρικής Σχολής και των Τµηµάτων Οδοντιατρικής, Νοσηλευτικής, 
Φαρµακευτικής που σιτίζονται σ' αυτό, θα εξυπηρετούνται στο εστιατόριο 
στη Φιλοσοφική Σχολή και  στο εστιατόριο του  κέντρου της Αθήνας. Οι 
ώρες λειτουργίας µπορούν να τροποποιηθούν µε απόφαση του ∆.Σ. της 
Πανεπιστηµιακής Λέσχης προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι φοιτητές.  
Απαγορεύεται στον ανάδοχο να διακόψει για οποιαδήποτε αιτία, ακόµη και 
για λόγους ανωτέρας βίας, την λειτουργία των εστιατορίων χωρίς έγκριση 
του ∆.Σ. της Πανεπιστηµιακής Λέσχης. 

5. Η σίτιση των φοιτητών στα παραπάνω εστιατόρια θα γίνεται από τον 
ανάδοχο δωρεάν, µε την επίδειξη της κάρτας  σίτισης που θα χορηγείται 
από το Τµήµα  Σίτισης φοιτητών της Πανεπιστηµιακής Λέσχης, στους 
δικαιούµενους δωρεάν σίτισης φοιτητές του Πανεπιστηµίου Αθηνών, 



47/ 61 
 

σύµφωνα µε την ισχύουσα  νοµοθεσία και τις αποφάσεις των αρµοδίων 
Πανεπιστηµιακών Οργάνων. Οι κάρτες σίτισης ισχύουν από την 
ηµεροµηνία έκδοσής των µέχρι 31/10 του επόµενου Πανεπιστηµιακού 
έτους. Το ∆.Σ. της Πανεπιστηµιακής Λέσχης µε απόφασή του, µπορεί να 
παρατείνει την ισχύ των. 

6. Ο ανάδοχος υποχρεούται να σιτίζει και τους µη έχοντες κάρτα  σίτισης 
φοιτητές, οι οποίοι θα καταβάλουν 4,00 ευρώ  ηµερησίως  για δύο 
γεύµατα (µεσηµέρι- βράδυ), καθώς και τους εργαζόµενους στο 
Πανεπιστήµιο Αθηνών που επιθυµούν να σιτίζονται καταβάλλοντας 5,00 
ευρώ για  κάθε γεύµα. Το ∆.Σ. της Πανεπιστηµιακής Λέσχης µε απόφασή 
του, µπορεί να αναπροσαρµόσει τις τιµές αυτές. 

7. Για την ασφάλεια και υγιεινή των φοιτητών δεν επιτρέπεται η διάθεση των 
σε πακέτα, για κατανάλωση εκτός  των χώρων των εστιατορίων. 

8. Ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιµοποιεί τα εστιατόρια και τις 
εγκαταστάσεις τους αποκλειστικά  και µόνον για τη σίτιση των φοιτητών 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Χορευτικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις 
φοιτητών, επιτρέπονται µετά από έγκριση του ∆.Σ. της Πανεπιστηµιακής 
Λέσχης ή εξουσιοδοτηµένου οργάνου από αυτό, κατόπιν υποβολής 
σχετικού αιτήµατος. 

9. Απαγορεύεται ρητά κάθε υποµίσθωση των  εστιατορίων ολική ή µερική ή 
παραχώρηση µε οποιοδήποτε τρόπο ή εκχώρηση σε τρίτο, µέρους ή του 
συνόλου των δικαιωµάτων του αναδόχου από την συνοµολογηθείσα 
σύµβαση, ακόµη και χωρίς αντάλλαγµα. Επιτρέπεται µόνο η πρόσληψη 
συνεταίρου ή αλλαγή νοµικής µορφής (Ο.Ε., Α.Ε. κ.λπ.) και µόνον µετά 
από προηγούµενη έγκριση του ∆.Σ. της Πανεπιστηµιακής Λέσχης. Η 
παροχή συσσιτίου θα διακόπτεται κατά τις διακοπές των Χριστουγέννων 
και Πάσχα καθώς και τους θερινούς µήνες Ιούλιο και Αύγουστο, σύµφωνα 
µε την ισχύουσα νοµοθεσία  και τις αποφάσεις της Πανεπιστηµιακής 
Συγκλήτου. Σε περίπτωση  παράτασης του διδακτικού έτους κατά το χρόνο 
των διακοπών και τους θερινούς µήνες µπορεί να παρατείνεται ανάλογα και 
η σίτιση των φοιτητών µε απόφαση του  ∆.Σ. της Πανεπιστηµιακής 
Λέσχης. 

10. Για τον ανάδοχο αποτελεί υποχρέωση η σίτιση ειδικών περιπτώσεων 
φοιτητών  και κατά τους θερινούς µήνες µε απόφαση  του ∆.Σ. της 
Πανεπιστηµιακής Λέσχης, µετά από έγκαιρη  και πάντως µέχρι την 1 
Ιουνίου κάθε Πανεπιστηµιακού έτους, ειδοποίηση του αναδόχου, η δε 
αποζηµίωσή του θα ορίζεται  ανάλογα µε τις ειδικές συνθήκες κατά το 
χρόνο αυτό από το ∆.Σ.  της  Πανεπιστηµιακής Λέσχης. 

11. Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει έµπειρο αναγκαίο και άψογο από 
πλευράς  συµπεριφοράς προσωπικό, να τηρεί και να εφαρµόζει την 
ισχύουσα νοµοθεσία, Υπουργικές αποφάσεις, αστυνοµικές και 
αγορανοµικές διατάξεις, που αφορούν στην εργασία, ασφάλεια και στην 
υγεία του προσωπικού και είναι αποκλειστικά και µόνος υπεύθυνος ποινικά 
και   αστικά για κάθε ατύχηµα που ήθελε συµβεί  σ' αυτό. 

12. ∆ιευκρινίζεται ότι η Πανεπιστηµιακή Λέσχη δεν έχει καµιά αστική ή ποινική 
ευθύνη για κάθε αξίωση εκ µέρους οιουδήποτε µέλους του προσωπικού 
 του αναδόχου και απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση για 
αποζηµίωσή του από οποιαδήποτε αιτία. 
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13. Επίσης ρητά αναφέρεται ότι η µη εξόφληση των δεδουλευµένων  και η µη 
καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ του προσωπικού 
του αναδόχου, µέσα στις νόµιµες προθεσµίες, για τα οποία καµία 
απολύτως ευθύνη δεν θα έχει η Πανεπιστηµιακή Λέσχη του Παν/µίου 
Αθηνών, αποτελεί λόγο κήρυξης του αναδόχου έκπτωτου. 

14. Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δικές του δαπάνες: 
• Να συµπληρώνει τον παρεχόµενο τεχνικό εξοπλισµό εάν κριθεί 

απαραίτητο, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των σιτιζοµένων 
φοιτητών σε όλα τα εστιατόρια. 

• Να τηρεί απόλυτη καθαριότητα σε όλους τους χώρους των 
εστιατορίων και να εφαρµόζει το σύστηµα µε τις αρχές  και 
απαιτήσεις της µεθοδολογίας  HACCP ή ισοδύναµό του. 

• Να συνάψει σύµβαση ασφάλισης κινδύνου πυρός και αστικής 
ευθύνης υπέρ τρίτων, που θα καλύπτει το µίσθιο. 

• Να υδροχρωµατίζει και  ελαιοχρωµατίζει τις αίθουσες και 
βοηθητικούς χώρους των εστιατορίων µια φορά το χρόνο. 

• Να συµπληρώνει ή να επισκευάζει τις φθορές ή ζηµιές που 
προκαλούνται από τη συνήθη χρήση των εγκαταστάσεων και του 
πάγιου τεχνικού εξοπλισµού  των εστιατορίων. 

• Να εξοφλεί τους λογαριασµούς ηλεκτρικού, φυσικού αερίου, νερού, 
τηλεφώνου κ.λπ. (∆.Ε.Η - Ο.Τ.Ε - Ε.Υ.∆.Α.Π  κ.λπ.) που 
καταναλώνονται στα εστιατόρια. 

• Να αναρτήσει σε όλα τα εστιατόρια πινακίδα µε φωτεινή επιγραφή 
στην οποία µε κεφαλαία γράµµατα θα αναγράφεται "ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ". Επί των θυρών και στους 
εσωτερικούς χώρους των εστιατορίων θα αναγράφεται ευκρινώς ότι 
"Σιτίζονται µόνο φοιτητές του Παν/µίου Αθηνών µε επίδειξη της 
φοιτητικής ταυτότητας". 

• Να προσκοµίσει βεβαίωση της αρµόδιας  ∆.Ο.Υ για λειτουργία έδρας 
ή υποκαταστήµατος της επιχείρησης στην Αθήνα, σχετική µε το 
αντικείµενο του διαγωνισµού, για άµεση επικοινωνία. 

15. Το ∆.Σ. της Πανεπιστηµιακής Λέσχης ή εξουσιοδοτηµένο όργανο από αυτό, 
ορίζει επιτροπή τακτικού ή έκτακτου  ελέγχου για  την σωστή τήρηση των 
όρων της σύµβασης, σχετικά µε την καθαριότητα, τη γνησιότητα και 
ποιότητα των χρησιµοποιούµενων υλικών, την ποσότητα και το βάρος των 
χορηγουµένων µερίδων φαγητού, την κάρτα υγείας του προσωπικού και 
την συµπεριφορά των εργαζοµένων προς τους  σιτιζόµενους φοιτητές και 
οτιδήποτε άλλο θεωρείται αναγκαίο. Ο έλεγχος της επιτροπής αυτής είναι 
ανεξάρτητος των ελέγχων από τις καθ' ύλην Αρµόδιες Κρατικές Υπηρεσίες 
(Αγορανοµία, Υγειονοµική Υπηρεσία κ.λπ.). Η επιτροπή αυτή θα 
αποτελείται από υπαλλήλους της Πανεπιστηµιακής Λέσχης, του  Παν/µίου , 
από µέλη ∆ΕΠ, από φοιτητές ή όποιον άλλον λάβει τη σχετική εντολή. Τα 
µέλη της επιτροπής θα υποβάλουν το σχετικό πρακτικό ελέγχου στο ∆.Σ. 
της Πανεπιστηµιακής Λέσχης. Ο ανάδοχος υποχρεούται να δέχεται τον 
παραπάνω έλεγχο και να διευκολύνει τα όργανα που τον ασκούν. 

16. Ο ανάδοχος υποχρεούται µετά την λήξη της σύµβασης να αποσύρει µέσα 
σε πέντε (5) ηµέρες τα αγορασθέντα από αυτόν έπιπλα - σκεύη κ.λπ. 
Επίσης δεν δικαιούται να ζητήσει καµία αποζηµίωση για εργασίες που έχει 
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εκτελέσει στα εστιατόρια ή την τοποθέτηση µονίµων εγκαταστάσεων για 
την καλύτερη λειτουργία αυτών. Υποχρεούται όµως να αποζηµιώσει την 
Παν/κή Λέσχη για κάθε απώλεια ή καταστροφή, που δεν οφείλεται στη 
συχνή χρήση, του παραδοθέντος τεχνικού και λοιπού εξοπλισµού και να 
παραδώσει µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες όλα όσα του παραχωρήθηκαν 
για την λειτουργία του εστιατορίου σε επιτροπή που θα ορίσει το ∆.Σ. της 
Πανεπιστηµιακής Λέσχης. 

17. Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που αναλαµβάνει µε τη 
σύµβαση σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης, της ∆ιακήρυξης, της 
απόφασης κατακύρωσης και της προσφοράς του, διαφορετικά 
υποχρεούται να αποζηµιώσει κατά νόµο την Αναθέτουσα Αρχή. 

18. Ο ανάδοχος ορίζει εκπρόσωπό του και τον εξουσιοδοτεί να υπογράψει τη 
σύµβαση, να τον εκπροσωπεί έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και να 
ενεργεί κατ’ εντολή και για λογαριασµό του για όλα τα ζητήµατα, που 
σχετίζονται µε τη σύµβαση.  

19. Ο εκπρόσωπος και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του αναδόχου είναι µεταξύ 
άλλων εξουσιοδοτηµένοι να τον αντιπροσωπεύουν σε όλα τα θέµατα που 
αφορούν τη σύµβαση και να διευθετούν για λογαριασµό του οποιαδήποτε 
διαφορά προκύπτει ή σχετίζεται µε τη σύµβαση, συµµετέχοντας, όποτε  
και όπου κληθούν, σε συναντήσεις µε τα αρµόδια για την παρακολούθηση 
και τον έλεγχο όργανα της Αναθέτουσας Αρχής. 

20. Καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των υπηρεσιών, ο ανάδοχος θα πρέπει να 
συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει 
υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση των 
υπηρεσιών. 

21. 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 ή τρίτων. 

22. Ο ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της 
εργατικής νοµοθεσίας δηλαδή, καταβολή νοµίµων αποδοχών οι οποίες σε 
καµία περίπτωση δεν µπορεί να είναι κατώτερες των προβλεποµένων από 
την οικεία ΣΣΕ (Κλαδική), τήρηση του νοµίµου ωραρίου, ασφαλιστική 
κάλυψη κ.λπ. 

23. Ο ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην προσφορά 
του προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών που θα διαθέτουν την 
απαιτούµενη εµπειρία, τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν 
πλήρως στις απαιτήσεις της σύµβασης, υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα 
επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις αρµόδιες 
υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε 
υποδεικνυοµένων από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση η 
Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση µέλους του 
προσωπικού του αναδόχου, οπότε ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε 
αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο ανάλογης εµπειρίας και προσόντων. 
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24. Ο ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να 
εµποδίζει πράξεις ή παραλείψεις που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα 
αντίθετο µε το συµφέρον της Αναθέτουσας Αρχής. 

25. Ο ανάδοχος υποχρεούται να έχει αναρτηµένο σε εµφανές σηµείο στο χώρο 
σίτισης κάθε εστιατορίου το εδεσµατολόγιο τεσσάρων εβδοµάδων για να 
λαµβάνουν γνώση οι φοιτητές. 

26. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των 
υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα 
συνάψει µε την Αναθέτουσα Αρχή. Υφίσταται όµως δυνατότητα 
εκχώρησης της σύµβασης σε τράπεζα. 

27. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από 
τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της σύµβασης. 
Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε 
τρίτους από τα φυσικά πρόσωπα που απασχολεί ο ανάδοχος υποχρεούται 
µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  

28. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση /κοινοπραξία, τα µέλη που 
αποτελούν την ένωση /κοινοπραξία θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον 
υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την εκπλήρωση όλων των 
απορρεουσών από την παρούσα υποχρεώσεών τους. Τυχόν υφιστάµενες 
µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ 
µόνον στις εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται 
να προβληθούν έναντι της Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του 
ενός µέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις του άλλου ή των άλλων 
µελών για την ολοκλήρωση της σύµβασης. 

29. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι ένωση /κοινοπραξία και κατά τη 
διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης, οποιοδήποτε από τα µέλη της 
ένωσης / κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητάς του, για οποιοδήποτε λόγο ή 
λόγω ανωτέρας βίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της 
σύµβασης µε τους ίδιους όρους. 

30. Στην ως άνω περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται αµελλητί να ενηµερώσει 
σχετικά εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή. Εάν κατά την κρίση της 
Αναθέτουσας Αρχής οι συµβατικοί όροι µπορούν να εκπληρωθούν από τα 
εναποµείναντα µέλη της ένωσης /κοινοπραξίας, η σύµβαση υλοποιείται από 
τα λοιπά µέλη στο σύνολό της και εξακολουθεί να παράγει όλα τα έννοµα 
αποτελέσµατά της. Η σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής περί της 
δυνατότητας εκπλήρωσης των συµβατικών όρων από τα εναποµείναντα 
µέλη κοινοποιείται εγγράφως στον ανάδοχο. 

31. Εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίσει σχετικά ότι τα εναποµείναντα 
µέλη δεν επαρκούν για να εκπληρώσουν τους όρους της σύµβασης, τότε η 
ανάδοχος ένωση /κοινοπραξία οφείλει να προτείνει αντικαταστάτη, µε 
προσόντα αντίστοιχα του αποχωρούντος µέλους. Η πρόταση θα πρέπει να 
συνοδεύεται από σχετικά έγγραφα στα οποία ο αντικαταστάτης δεσµεύεται 
για την προσήκουσα εκπλήρωση των εν λόγω συµβατικών όρων και την εν 
γένει υποκατάσταση του στις υποχρεώσεις του αποχωρούντος µέλους. Η 
Αναθέτουσα Αρχή εγκρίνει µε απόφασή της την αντικατάσταση αυτή. Σε 
περίπτωση όµως που η πρόταση για συγκεκριµένο αντικαταστάτη δεν γίνει 
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αποδεκτή, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να κηρύξει τον 
ανάδοχο ένωση /κοινοπραξία έκπτωτο.  

 
ΑΡΘΡΟ 6ο. Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
 

Για την άρτια, άριστη, πιστή και σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 
εκτέλεση παροχής υπηρεσιών, ο ανάδοχος µε την υπογραφή της παρούσας 
κατέθεσε στην Πανεπιστηµιακή Λέσχη του Πανεπιστηµίου Αθηνών την υπ’ 
αριθ. ……………………. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της 
………………………………….., για την καλή και εµπρόθεσµη υλοποίηση του 
αντικειµένου της παρούσας και µε διάρκεια ισχύος µέχρι 31/12/2014, από την 
ηµέρα υπογραφής της σύµβασης, ποσού ……………………………..  
Αυτή θα επιστραφεί ένα µήνα µε απόφαση του ∆.Σ. της Πανεπιστηµιακής 
Λέσχης µετά τη λήξη ισχύος της σύµβασης και την εκκαθάριση των τυχόν 
εκατέρωθεν απαιτήσεων των συµβαλλοµένων. Πέρα από την κατάπτωση  της 
εγγύησης δικαιούται η Πανεπιστηµιακή Λέσχη του Πανεπιστηµίου Αθηνών σε 
περίπτωση κήρυξης του αναδόχου της ως έκπτωτου να αξιώσει σωρευτικά και 
την ανόρθωση κάθε ζηµίας θετικής ή αποθετικής που αυτό υπέστη, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της κείµενης ελληνικής νοµοθεσίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 7ο. Εκχωρήσεις-Μεταβιβάσεις 
 

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη σύµβαση ή 
µέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Πανεπιστηµιακής Λέσχης του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών.  

Κατ’ εξαίρεση ο ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει χωρίς έγκριση τις 
απαιτήσεις του έναντι της Πανεπιστηµιακής Λέσχης του Πανεπιστηµίου 
Αθηνών για την καταβολή του συµβατικού τιµήµατος, µε βάση τους όρους 
της σύµβασης, σε Τράπεζα της επιλογής του, που λειτουργεί νόµιµα στην 
Ελλάδα. 
 
ΆΡΘΡΟ 8ο.   Λύση – Καταγγελία της σύµβασης – Ποινικές Ρήτρες - 
Έκπτωση αναδόχου 
 

Με τη  λήξη της περιόδου παροχής των υπηρεσιών και αφού 
παρασχεθούν όλες οι απαιτούµενες υπηρεσίες και την αποπληρωµή του 
αναδόχου λύεται η παρούσα σύµβαση.  

Η Πανεπιστηµιακή Λέσχη του Πανεπιστηµίου Αθηνών 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 της 
Πανεπιστηµιακής Λέσχης του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
(β) αν ο ανάδοχος δεν συµµορφώνεται προς τις σύµφωνες µε τις 
διατάξεις της σύµβασης εντολής της Πανεπιστηµιακής Λέσχης του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών, 
(γ) αν ο ανάδοχος εκχωρεί τη σύµβαση ή αναθέτει εργασίες 
υπεργολαβικά, 
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(δ) 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, 
(ε) αν εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση κατά του αναδόχου για αδίκηµα 
σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλµατός του. 
(στ) αν ο ανάδοχος δεν καταβάλλει στο προσωπικό τουλάχιστον τις 
αποδοχές που προβλέπονται από τις εκάστοτε κλαδικές-συλλογικές 
συµβάσεις εργασίας ή υπουργικές αποφάσεις, καθώς και τις 
ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και άλλα ασφαλιστικά ταµεία, 
µέσα στις νόµιµες προθεσµίες. 

 
1. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύµβασης, που όλοι θα 

θεωρούνται ουσιώδεις, ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή προστίµου 
1.500,00 ευρώ για κάθε παράβαση, το οποίο  σε περίπτωση υποτροπής 
διπλασιάζεται. Εάν ο ανάδοχος υποπέσει και σε τρίτη παράβαση τότε το 
∆.Σ. της Πανεπιστηµιακής Λέσχης εκτός από τις παραπάνω κυρώσεις 
µπορεί να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο. 

2. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας των εστιατορίων για οποιαδήποτε 
αιτία χωρίς έγκριση του ∆.Σ. της Πανεπιστηµιακής Λέσχης, ο ανάδοχος 
καταβάλλει πρόστιµο 1500,00 ευρώ ηµερησίως  και σε συνεχιζόµενη 
διακοπή πέραν των τριών ηµερών κηρύσσεται έκπτωτος. 

3. Σε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου για οποιαδήποτε αιτία, εκπίπτει η 
Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης υπέρ της Πανεπιστηµιακής Λέσχης και ο 
ανάδοχος υποχρεούται ακόµη να καταβάλει στην Πανεπιστηµιακή Λέσχη 
οποιοδήποτε ποσό απαιτηθεί για τη σίτιση των φοιτητών σε συµβεβληµένα 
ή µη εστιατόρια, για το χρονικό διάστηµα από της έκπτωσης του αναδόχου 
µέχρι ανάδειξης  και εγκατάστασης νέου αναδόχου από το ∆.Σ. της 
Πανεπιστηµιακής Λέσχης µε νέο διαγωνισµό και λειτουργίας  των 
εστιατορίων. 

4. Κάθε ποσό προστίµου καταβάλλεται µε Γραµµάτιο Είσπραξης της Παν. 
Λέσχης στο Ταµείο της. 

5. Για τη διαδικασία και τις συνέπειες της έκπτωσης εφαρµόζονται οι διατάξεις 
του άρθρου 34 παράγραφοι 4, 5 και 6 του Π.∆. 118/2007 «Κανονισµός 
Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

6. Οι ποινικές ρήτρες δεν επιβάλλονται και η έκπτωση δεν επέρχεται αν ο 
ανάδοχος αποδείξει ότι η µη εκπλήρωση των συµβατικών του 
υποχρεώσεων οφείλεται σε ανώτερη βία ή σε υπαιτιότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

 
ΆΡΘΡΟ 9ο.   Ανωτέρα Βία 
 

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των 
συµβατικών τους υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης 
οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. 
Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:  
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1. Γενική ή µερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών 
του καταστήµατος του αναδόχου. 

2. Γενική ή µερική πυρκαγιά στο κατάστηµα του αναδόχου. 
3. Πληµµύρα. 
4. Σεισµός.  
5. Πόλεµος.  
6. Εµπορικός αποκλεισµός µεταφορών (∆ιεθνούς ∆ικτύου). 
7. Εµπορικός αποκλεισµός εισαγωγής (EMBARGO). 
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 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 τεκµαίρεται η αποδοχή του αιτήµατος. 

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από το Πανεπιστήµιο της ανώτερης βίας 
που επικαλείται ο ανάδοχος τον απαλλάσσει από τις συνέπειες της 
εκπρόθεσµης παράδοσης της προµήθειας. 
 
ΆΡΘΡΟ 10ο.   Τροποποίηση της σύµβασης 
 

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. 
 
ΑΡΘΡΟ 11ο: Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – Επίλυση ∆ιαφορών 
 

Η εν λόγω σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και ειδικότερα από 
τις διατάξεις των Π.∆. 60/2007 και 118/2007. 
Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχοµένως προκύψουν σχετικά µε την 
ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή της σύµβασης ή εξ’ αφορµής της, η 
Πανεπιστηµιακή Λέσχη του Πανεπιστηµίου Αθηνών 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 ∆ηµοσίου συµφέροντος. 

Σε περίπτωση αδυναµίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης 
αποκλειστικά αρµόδια είναι τα Ελληνικά ∆ικαστήρια και δη αυτά των Αθηνών. 
 
ΆΡΘΡΟ 12ο .   ∆ιάρκεια - Θέση της παρούσας σύµβασης σε ισχύ 
 

Η ισχύς της σύµβασης ανάθεσης της εκµετάλλευσης και λειτουργίας 
των τεσσάρων εστιατορίων είναι τετραετής, αρχίζει την 1/9/2010 και λήγει 
στις 31/7/2014.   
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ΆΡΘΡΟ 13ο.   Λοιποί Όροι 
 

Ο ανάδοχος δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους 
που αναφέρονται στην παρούσα σύµβαση καθώς και σε όλα τα σχετικά και 
συνηµµένα εδώ έγγραφα του διαγωνισµού, 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 επίτευξη 
του συµβατικού σκοπού µετά των παρεποµένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά 
τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση παροχής υπηρεσίας, 
σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης και επιβαρύνεται µε τις ενδεχόµενες 
κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

Τέλος και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη επαναλαµβάνουν τη δήλωση ότι 
αποδέχονται όλους τους παραπάνω όρους και συµφωνίες ανεπιφύλακτα, 
θεωρούν τη σύµβαση έγκυρη και ισχυρή. 

Αφού συµφώνησαν αυτά οι συµβαλλόµενοι, συνετάγη το παρόν σε 
τέσσερα (4) πρωτότυπα, διαβάσθηκαν και υπογράφηκαν από τους 
συµβαλλόµενους. Από αυτά, τα τρία κατατέθηκαν στην Πανεπιστηµιακή 
Λέσχη και το άλλο έλαβε ο ανάδοχος. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

   

Για τον ανάδοχο  Για την 

  Πανεπιστηµιακή Λέσχη του 

Πανεπιστηµίου Αθηνών 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
 
Εκδότης:___________________________________________________________ 
Ηµεροµηνία Έκδοσης:________________________________________________ 
Προς την Πανεπιστηµιακή Λέσχη του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
Ιπποκράτους 15, Αθήνα 
Εγγύηση µας υπ’ αριθµόν ___________________για ευρώ _________________ 
 
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 ____________________ ευρώ υπέρ της Εταιρείας 
__________________________, οδός _____________________, αριθµός _________ 
(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών (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 παρόχων υπηρεσιών), δια την συµµετοχή της εις τον 
διενεργούµενο διαγωνισµό της _____________________ δια την παροχή 
υπηρεσιών…………………….…….  µε την υπ’ αριθµ. ________ ∆ιακήρυξη. 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω 
διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο 
ισχύος της. 
Η Εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 
ένστασης 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 τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι την ______________________(Ο χρόνος ισχύος πρέπει να 
είναι µεγαλύτερος τουλάχιστον ένα (1)  µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 
σχετικά αναφέρεται στη διακήρυξη)  
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 ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν 
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών 
για την Τράπεζά µας. 
 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 3  ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
Εκδότης:___________________________________________________________ 
Ηµεροµηνία Έκδοσης:________________________________________________ 
Προς την Πανεπιστηµιακή Λέσχη του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
Ιπποκράτους 15, Αθήνα 
Εγγύηση µας υπ’ αριθµόν ___________________για ευρώ _________________ 
 
Πληροφορηθήκαµε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών _____________________, 
οδός __________________, αριθµός ________, σαν ανάδοχος πάροχος υπηρεσιών 
πρόκειται να συνάψει µαζί σας, την υπ’  αρ. …………..……….. σύµβαση, που θα 
καλύπτει την ανάθεση __________________________________, συνολικής αξίας 
______________________, και ότι σύµφωνα µε σχετικό όρο στη σύµβαση αυτή η 
Εταιρεία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου 
προς 10% της συµβατικής αξίας της παρεχόµενης υπηρεσίας δηλαδή για την παροχή 
υπηρεσιών ……………….…. Ποσού ____________________________________
    
Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα ______________________ παρέχει την απαιτούµενη 
εγγύηση υπέρ της Εταιρείας (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιρειών 1) 
___________________, 2) ________________________ ατοµικά για κάθε µία από 
αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς 
τους ως µελών της Ένωσης Παρόχων Υπηρεσιών) και εγγυάται προς εσάς µε την 
παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούµενη του δικαιώµατος της 
διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες, ανεξάρτητα 
από τυχόν αµφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα 
του βάσιµου ή µη της απαίτησής σας, µε απλή δήλωσή σας ότι η εταιρεία παρέβη ή 
παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύµβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε 
στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόµενο στη εγγύηση αυτή. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι την _________________________________   
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 ∆ηµόσιο και τα ΝΠ∆∆, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν 
υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών 
για την Τράπεζά µας. 
 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΠΙΝΑΚΕΣ 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ 
ΣΧΟΛΗΣ 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1. Ηλεκτρική  εντοµοκτόνα  συσκευή 2 τεµ. 
2. Καρότσι  καθαρισµού µε κάδους σφουγγαρίσµατος  1 τεµ. 
3. Καρότσι µεταφοράς κάδων απορριµµάτων 2 τεµ. 
4. Τροχήλατος κάδος απορριµµάτων 5 τεµ. 
5. Τροχήλατη παλένια εµπορευµάτων 1,20 1 τεµ. 
6. Ζυγός παραλαβής τροφίµων 600 Kgr. HERMES 1 τεµ. 
7. Οµάδα  τριών ραφιών µήκους 2,50 µ.  1 τεµ. 

8. 

Ράφια Dexion  5 ράφια πλάτους 0,60  
Π Χ Β Χ Υ    α) 0,92 Χ 0,60 Χ 2,20 
                      β) 0,92 Χ 0,60 Χ 1,70 
                      γ) 0,92 Χ 0,60 Χ 1,30 

 
54 τεµ. 
2 τεµ. 
5 τεµ. 

9. 
 
 
 

9΄. 

Οµάδα τριών ραφιών ψυγείων διάτρητα ράφια ύψους 
1,70 
                      α) 1,20 Χ 0,5 
                      β) 1,60 Χ 0,5  
Ραφαρία 190 

 
 

7 τεµ. 
4 τεµ. 
2 τεµ. 

10. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10́ . 
 
 

Τραπέζι εργασίας µε ένα ράφι 
22 Γ     α)  75 Group 
22 ΓΑ  β) 130 Χ 85 Χ 85 Group 
22 ∆     γ) 130 + ράφι 
22 Ε     δ) 160 + ράφι 
22 ΕΑ  ε) 165 + ράφι 
22 Ζ    στ) 190 + ράφι 
22 Η    ζ) 240 + ράφι 
22 ΗΑ η) 220 + ράφι 
22  Θ   θ) 100 + ράφι   
Τραπέζι εξόδου αλουµινίου 
22 Ι     α) 145 
22 Ι     β) 160 

 
2 τεµ. 
1 τεµ. 
11 τεµ. 
9 τεµ. 
1 τεµ. 
12 τεµ. 
6 τεµ. 
1 τεµ. 
3 τεµ. 

 
1 τεµ. 
1 τεµ. 

11. Συρτάρι  στο τραπέζι εργασίας 13 τεµ. 
12. ∆ιπλός ανοξείδωτος νεροχύτης 190Χ70Χ85 9 τεµ. 
13. Μονή γούρνα µαγειρείου 60Χ60Χ85 2 τεµ. 

14. 

Επιτοίχιο µονό ράφι 
         25    ράφι 190 
         25Α  ράφι 240 
         25Β   ράφι 130 
         25Γ   ράφι 160 
         25∆   ράφι 180  

 
11 τεµ. 
3 τεµ. 
8 τεµ. 
6 τεµ. 
1 τεµ. 

15. Μαρµάρινη επιφάνεια 190 Χ 70 3 τεµ. 
16. Ξύλινη επιφάνεια        130 Χ 70 2 τεµ. 
17. Καρότσι µεταφοράς µε τρία ράφια 13 τεµ. 
18. Καρότσι µεταφοράς ακαθάρτων σκευών 4 τεµ. 
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19. Ουδέτερο καρότσι τύπου πλατφόρµα  3 τεµ. 
20. Θερµαινόµενο καρότσι µεταφοράς εδεσµάτων 4 τεµ. 
21. Ηλ. Ψυγείο συντήρηση 4Θ 15Χ80Χ200 1 τεµ. 
22. Ηλ. Ψυγείο κατάψυξη 4Θ 1 τεµ. 
23. Ηλ. Φούρνος Ζαχαροπλαστικής 2 τεµ. 
24. Καρότσι γλυκισµάτων µε πόρτες & 4 ράφια  1 τεµ. 
25. Κώνος οσµών τοίχου 2,10  1 τεµ. 
26. ∆ιπλή συσκευή  αερίου  ζαχαροπλαστικής 1 τεµ. 
27. Bain - marie για 3 λεκάνες 1 τεµ. 
28. Ηλ. Σφολιατοµηχανή 1 τεµ. 
29. Ηλ. πραλινοµηχανή 2 κυλίνδρων 1 τεµ. 
30. Παστεριωτής γάλακτος 1 τεµ. 
31. Παγωτοµηχανή 1 τεµ. 
32. Ηλ. Ψυγείο κατάψυξη 2Θ 80Χ80Χ200 1 τεµ. 
33. Τραπέζι παραλαβής ακαθάρτων µε κεκλιµένο ράφι 1,90 1 τεµ. 
34. Λάστιχο απορρίψεως απορριµάτων  3 τεµ. 
35. Ηλ. Σκουπιδοφάγος µε κώνο απορριµµάτων 2 τεµ. 

36. 
Τραπέζι εισόδου πλυντηρίου µε διπλή λάντζα 
       α)  1,90Χ0,70Χ0,86 + 1,90Χ0,70Χ0,86 
       β)  3,50Χ0,70Χ0,86 

 
1 τεµ. 
1 τεµ. 

37. Γωνιακό  τραπέζι  εισόδου - πλυντηρίου 1 τεµ. 
38. Καταιωνιστήρας καλαθιών 2 τεµ. 
39. Κώνος οσµών τοίχων 150 2 τεµ. 
40. Καρότσι µεταφοράς καλαθιών πλυντηρίου 60 Χ 60 Χ 90 3 τεµ. 

41. 
Καρότσι µεταφοράς καθαρών πιάτων µε συρµάτινα 
χωρίσµατα 0,93Χ0,50Χ0,95 

3 τεµ. 

42. Καρότσι  µεταφοράς ασηµικών 3 τεµ. 
43. Ανοξείδωτη µπάρα οδηγός 21 πλαίσια 
44. Ανοξείδωτος ολισθητήρας δίσκων 23 τριάδες 

45. 
Έπιπλο δίσκων µαχαιροπηρούνων και αρτοθήκη 
0,70Χ0,60Χ1,40 

3 τεµ. 

46. Bain - marie  για λεκάνες 6/Ν  1/1 6 τεµ. 
47. Επιτραπέζιο διπλό ράφι µε λάµπες INFRA – RED 6 τεµ. 

48. 
Ηλεκτρικό Ψυγείο ψυχρολεκάνη 190 Θ 
Ηλεκτρικό Ψυγείο Ψυχρολεκάνη 169 Θ 

3 τεµ. 
3 τεµ. 

49. 
Ψυχόµενη βιτρίνα 190 
Ψυχόµενη βιτρίνα 160 

3 τεµ. 
3 τεµ. 

50. Ουδέτερο ερµάριο καθαρών και µηχανής καφέ 190 3 τεµ. 
51. Μηχανή παραγωγής καφέ Curtir RV 300 3 τεµ. 
52. Θερµαινόµενο τροχήλατο  πιάτων 5 τεµ. 
53. Ουδέτερο ερµάριο 190 2 τεµ. 

54. 
Ερµάριο ταµείου µε συρτάρι 130 
Ερµάριο ταµείου µε συρτάρι 100 

2 τεµ. 
1 τεµ. 

55. Ουδέτερο γωνιακό ερµάριο 130 3 τεµ. 
56. Τροχήλατο θερµαινόµενο µεταφοράς εδεσµάτων 2 τεµ. 

57. 
Ουδέτερο τροχήλατο µεταφοράς εδεσµάτων. 
Ουδέτερο τροχήλατο µεταφοράς εδεσµάτων. 

2 τεµ. 
2 τεµ. 

58. Ψυγείο  συντήρησης - κατάψυξης 3 τεµ. 
59. Ερµάριο καθαρών 160 4 τεµ. 
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60. Ανοιχτήρι κονσερβών 2 τεµ. 
61. Ζαµπονοµηχανή CELME 2 τεµ. 
62. Ηλ. Ψυγείο συντήρησης 4Θ 150 1 τεµ. 
63. Ηλ. Πριονοκορδέλλα 1 τεµ. 

64. 
Μηχανή κοπής πολλαπλών χρήσεων CELME CHEF  

1 τεµ. 
65. Αποφλοιωτήρας  πατατών 1 τεµ. 
66. Επιτραπέζιο κοπής από  PVC 8 τεµ. 

67. 
Μίξερ µε 1 κάδο 60 lit. 
           µε 1 κάδο 40 lit 
          + (σύρµα, φτερό, γάντζος) Χ2      

 
2 τεµ. 

68. Ξύλο κοπής κρεάτων 70 1 τεµ. 
69. Ηλ. µηχανή κιµά 1 τεµ. 
70. Κουζίνα  αερίου Alouminox  KGF 14  5 τεµ. 

71. 
Φούσκα οσµών κέντρου  
              α)  300 
              β)  350 

 
1 τεµ. 
1 τεµ. 

72. Τραπέζι φούρνου  90 Χ 90 Χ 70 1 τεµ. 

73. 
Τηγάνι αερίου ανατρεπόµενο 
   Aluminox  ATG 80 

 
2 τεµ. 

74. 
Βραστήρας αερίου εµµέσου θερµάνσεως FAGOR  MG  
150  BM 

2 τεµ. 

75. Bain - marie  G  λεκανών  2,20 Χ 0.8 1 τεµ. 
76. Φούσκα οσµών τοίχου 300 2 τεµ. 
77. Φούσκα οσµών τοίχου 320 2 τεµ. 
78. Πυροσβεστήρες κόνεως  Α, Β, C, E 37 τεµ. 
79. Πυροσβεστήρες  CO 2 9 τεµ. 
80. Πυροσβεστικός σταθµός  1 τεµ. 
81. Αµυλοσυλλέκτης  1 τεµ. 
82. Λεκανάκια  G/N  1/1  (πέννια) 11 τεµ. 
83. Καρέκλες κινητές µεταλλικές πλαστικές 848 τεµ. 
84. Τραπέζι κινητό  80 Χ 80 107 τεµ. 
85. Τραπέζι σταθερό  110 Χ 70 141 τεµ. 
86. Βραστήρας ηλεκτρικός  Fagor  1 τεµ. 
87. Τηγάνι ηλεκτρικό  ανατρεπόµενο 80 λίτρων 1 τεµ. 

88. 
Ηλεκτρικός φούρνος  ανακυκλοφορίας αέρος  Aizosteam 
20 θέσεων. 

1 τεµ. 

89. 
Ηλεκτρικές κουζίνες τεσσάρων εστιών µε φούρνο δύο 
λαµαρίνων. 

2 τεµ. 

90. Τροχήλατο τραπέζι διακίνησης  20 ταψιών Gastronom 1 τεµ. 

91. 
Πλυντήριο πιάτων τύπου Τούνελ, µάρκας Elframo 
ETPP-LP-2R 477  µε στεγν. θερµού αέρα και τµήµα 
εκφόρτωσης 

1 τεµ. 

92. Κουζίνα-Εστία  αερίου Fagor , µοντέλο CG9-41H 3 τεµ. 

93. 
Πλυντήριο σκευών, σειράς COMPACT, κατασκευής 
Σουηδικών Εργοστασίων GRANULDISK, τύπου G 
D900 

1 τεµ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΤΑ ΙΑΤΡΙΚΑ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΤΟ ΓΟΥ∆Ι 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1. Ψυγείο συντηρήσεως Θάλαµος 4 θυρ. 1,60x1,80x2,00 1 Τεµ. 
2. Ψυγείο SELF-SERVICE 2 ορόφων 2,00x0,80x1,80 1 Τεµ. 
3. Ψυγείο Πάγκος 2 σειρών 2,00x 0,70 x0,86 1 Τεµ. 
4. Ερµάριο θερµαινόµενο 2,20x0,70x0,86 1 Τεµ. 
5. Καρότσι περισυλλογής Τροχήλατο 1,10x0,60x1,10 1 Τεµ. 
6. Έπιπλο κρύου νερού Ποτηριέρα 1 Τεµ. 
7. Έπιπλο ακαθάρτων µε θέση απορριµµάτων 1 Τεµ. 
8. Τροχήλατος κάδος απορριµµάτων 1 Τεµ. 
9. Τραπέζι Εργασίας 1,60x0,70x0,86 1 Τεµ. 
10. Λάντζα 2 γούρνες 40Χ40 1 Τεµ. 
11. Έπιπλο ψωµιού-δίσκων 1 Τεµ. 
12. Ben-Mari 6 λεκανών 1 Τεµ. 
13. Πάσο ουδέτερο (Πάγκος) 160x070x086 1 Τεµ. 
14. Ταµείο µε συρτάρι 1 Τεµ. 
15. Ολισθητήρας 7,70x0,35 1 Τεµ. 
16. Ερµάριο γωνιακό πόρτες 1 Τεµ. 
17. Ερµάριο γωνιακό εµπρός 1 Τεµ. 
18. Βραστήρας γάλακτος-καφέ West Bend 1 Τεµ. 
19. Πάγκος βοηθητικός πλυντηρίου 1 Τεµ. 
20. Μηχανή κοπής άρτου DIDO SAMA 1 Τεµ. 
21. Ζυγός Ηλεκτρονικός 1 Τεµ. 
22. Ράφι σκευών τοίχου διπλό INOX 115Χ28 1 Τεµ. 
23. Ράφι σκευών τοίχου διπλό INOX 140Χ28 1 Τεµ. 
24. Ποτηριέρα τοίχου 1 Τεµ. 
25. Καρότσι τροχήλατο INOX περισυλλογής δίσκων 1 Τεµ. 
26. Λεκάνη INOX GASTRONORM  1/1X200 10 Τεµ. 
27. Λεκάνη INOX GASTRONORM  1/1X150 5 Τεµ. 
28. Λεκάνη INOX GASTRONORM  1/1X100 5 Τεµ. 
29. Λεκάνη INOX GASTRONORM  1/4X150 4 Τεµ. 
30. Καπάκια INOX GASTRONORM 1/1 20 Τεµ. 
31. Καπάκια INOX GASTRONORM 1/3 4 Τεµ. 

32. 
Σύστηµα καθισµάτων – Τραπεζιών (Τραπέζια 35Χ1=35 
Καθίσµατα 35Χ4=140) 

1 Τεµ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΣΤΗ ∆ΑΦΝΗ ΤΟΥ 
ΤΕΦΑΑ 
 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
1. Φούρνος  βεβιασµένης  κυκλοφορίας 1 τεµ. 
2. Τηγάνι  ανατρεπόµενο 1 τεµ. 
3. Μηχάνηµα κοπής λαχανικών µε τα εξαρτήµατά του 1 τεµ. 
4. Ζυγαριά  1 τεµ. 
5. Τραπέζι  εργασίας  µεταλλικό 7 τεµ. 
6. Πλυντήριο τούνελ Golged Alfa 9 1 τεµ. 

 
 
 
 


