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ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ
ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 1 ΜΑΙΟΥ 2015 ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015

Το Πανεπιστήμιο Πατρών έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και Ρυθμίσεις
συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19Α/1.2.1995).
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)» (ΦΕΚ
150/A/10.7.2007).
3. Tις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.3.2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών
σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε
με Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
4. Tο Ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α/95) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.2372/1996 (ΦΕΚ
29/Α/96) άρθρο 11 και το Ν. 2414/96 (ΦΕΚ 135/Α/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό με το
Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ 66/Α/96) «Περί ονομαστικοποίησης των μετοχών Α.Ε. που μετέχουν
στις διαδικασίες ανάληψης προμηθειών του Δημοσίου».
5. Το Ν. 3863/2010 άρθρο 68 «Νέο ασφαλιστικό σύστημα και συναφείς διατάξεις,
ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις» και τον Ν.4144/2013.
6. Τον Ν. 1268/82 «Περί της δομής και λειτουργίας των ΑΕΙ» και Το Ν.3549/2007
(ΦΕΚ 69/20-3-2007 )τ.Α «περί της δομής και λειτουργίας των Α.Ε.Ι.
7. Τον Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/27-11-1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού Ελέγχου των
Δαπανών του Κράτους και Άλλες Διατάξεις» και όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4270/14
8. Της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000 ΦΕΚ 248 Α),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
9. του Ν. 2083/92 άρθρο 1 παρ.8 (ΦΕΚ 159/92) «Εκσυγχρονισμός Ανώτατης
Εκπαίδευσης», όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 38 παραγρ. 3 του
Ν.3794/4-9-2009 « Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της
ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 156/Α΄/4-9-2009)
10. Του Ν.3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/14-2-2005) όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις
του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ 279/Α΄/10-11-2005).
11. Τις διατάξεις των άρθρων 8 και 57 του Νόμου 4009/2011 (Αρμοδιότητες του
Πρύτανη διαχείρισης των πόρων των Α.Ε.Ι.).
12. Τις διατάξεις του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199/Α/99) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου
Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές
διατάξεις (άρθρο 8 Κρατικές Προμήθειες - Περί προσυμβατικού ελέγχου από κλιμάκιο
του Ελεγκτικού Συνεδρίου)
13. Κάθε άλλη νομοθετική διάταξη που εξειδικεύει και εφαρμόζει τα ανωτέρω.
14.Τις διατάξεις του Ν4281/2014 (ΦΕΚ 160/8-8-2014 τ. Α’) «Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και
άλλες διατάξεις»
15. Την Κ.Υ.Α. Φ. 547452/Β3/18-06-2012 – ΦΕΚ 1965/Β/18-06-2012 «Καθορισμός
όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.»
16. Την υπ’ αριθ. 264/6844/07-04-2015 απόφαση του αναπληρωτή Πρυτάνεως του
Πανεπιστημίου Πατρών.
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Πρόχειρο διαγωνισμό για τη «Σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών στη
πόλη του Αγρινίου για το χρονικό διάστημα από 1 Μαΐου 2015 μέχρι 30 Ιουνίου 2015.
Το αντικείμενο της παρούσης διακήρυξης αφορά, την ανάδειξη αναδόχου σύναψης
σύμβασης παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να καλυφθεί η σίτιση των φοιτητών του
Πανεπιστημίου Πατρών που φοιτούν στη πόλη του Αγρινίου για την περίοδο από 1η
Μαΐου 2015 μέχρι 30η Ιουνίου 2015.
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1. Είδος διαγωνισμού: Συνοπτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.
2. Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών: 17 Απριλίου 2015, ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10.30 πμ.
3. Χρόνος διενέργειας του διαγωνισμού :
α) Ημερομηνία : 17 Απριλίου 2015.
β) Ημέρα : Παρασκευή & Ώρα : 11.00 πμ.
4. Τόπος διενέργειας του διαγωνισμού : Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Προμηθειών,
Α΄ κτίριο, 1ος όροφος (μικρή αίθουσα Συγκλήτου), Πανεπιστημιούπολη, Ρίο – Πάτρα.
5. Ημερομηνία δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο: 8 – 10 Απριλίου 2015
Προσφορές που περιέρχονται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής
των προσφορών, επιστρέφονται ως απαράδεκτες.
6. Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, έχουν:
 Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα


Συνεταιρισμοί που εδρεύουν στην ημεδαπή ή αλλοδαπή

 Οι ενώσεις προμηθευτών
 Οι κοινοπραξίες προμηθευτών
Δεν γίνονται δεκτοί:
(α) Όσοι αποκλείσθηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή
ΑΕ του Δημοσίου τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις.
(β) Όσοι αποκλείσθηκαν από διαγωνισμό για παροχή υπηρεσιών στο Ελληνικό Δημόσιο
με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης (Εμπορίου).

7. Δικαιολογητικά συμμετοχής :
Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποχρεούνται να υποβάλλουν, μαζί με την
προσφορά τους στον κυρίως φάκελο, τα εξής:
Α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 11 της παρούσας
διακήρυξης.
Β. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε
ισχύει, στην οποία :
(1)
Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού (Αριθμός πρωτοκόλλου διακήρυξης,
είδος διαγωνισμού και αντικείμενο).
(2)
Να δηλώνεται ότι έλαβαν γνώση και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως
όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης, βάσει της οποίας συντάχθηκε η προσφορά
τους.
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(3) Να δηλώνεται ότι μπορούν να διαθέσουν όλα τα απαραίτητα μέσα και υλικά για την
παροχή της υπηρεσίας της σίτισης και ότι τα προσφερόμενα είδη συμφωνούν με τις
τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης.
(4)
Η προσφορά (τεχνική & οικονομική) δεσμεύει τον προσφέροντα για εξήντα (60)
ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
(5) Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα
παρακάτω αναφερόμενα αδικήματα:
- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ.1)
- δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της
26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της
κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2)
- απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ.
48)
- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της
οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία
τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ.76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995
(Α’ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α’ 305).
(6) Δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού κώδικα
σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
(7) Δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης,
της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας
χρεοκοπίας.
(8) Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του Π.Δ. 60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις
πληροφορίες αυτές.
(9) Να δηλώνεται ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους ότι:
- Δεν τελούν υπό πτώχευση ή υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, σύμφωνα με την
περίπτωση (2) του εδ. Α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.Δ. 118/2007
- Δεν τελούν σε αποκλεισμό από διαγωνισμούς με βάση αμετάκλητη απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18,34 και 39 του Π.Δ. 118/2007 κατά την
ημερομηνία υποβολής της προσφοράς τους.
- Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εξυγίανσης του άρθρου 99 του Ν. 3588/2007 (Α’ 153)
- Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους
υποχρεώσεις.
- Είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την
υλοποίηση των διαδικασιών του διαγωνισμού.
Η παραπάνω υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους
του προσφέροντα και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ (Ν. 4250 [ΦΕΚ Α’ 74/26-3-2014] άρθρο 3).
Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι φυσικό πρόσωπο την προαναφερθείσα Υ.Δ.
υποβάλλει το φυσικό πρόσωπο.
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Αν ο συμμετέχων στο διαγωνισμό είναι νομικό πρόσωπο υποβάλλουν υπεύθυνες δηλώσεις ο
καθένας ξεχωριστά:
 Οι διαχειριστές στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος στις περιπτώσεις Α.Ε.
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. στις περιπτώσεις συνεταιρισμών.
 Για τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους.
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν
μαζί με την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης.
Γ.
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.Δ.118/07, 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 ή σύμφωνα με το Ν. 2672/1998 (Α’ 290), οφείλει να υποβάλει, σε
σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται
και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 19 παρ.6 του Π.Δ.
118/07 :
α. Οι Έλληνες πολίτες:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν
έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα
της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007, για κάποιο από τα αδικήματα του
Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους
δραστηριότητας, εφόσον αυτό ορίζεται στη διακήρυξη ή για κάποιο από τα αδικήματα
της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο
να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία
κήρυξης πτώχευσης.
(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να
προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω
περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που
είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η
εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. Για όσους ασκούν γεωργικό ή
κτηνοτροφικό επάγγελμα, απαιτείται σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από
αρμόδια αρχή του Δημοσίου ή του οικείου ΟΤΑ.
β. Οι αλλοδαποί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή
δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν
από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι
δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα
αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
(2)Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της
χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις
καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

5

(3)Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να
προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε
ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού
και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω
έγγραφης ειδοποίησης.
γ. Τα νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά:
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ.2
του παρόντος, αντίστοιχα.
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου
εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 2, από
το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως
εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α'101), όπως εκάστοτε ισχύει,
ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι
δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των
ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά
νομικά πρόσωπα).
(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους
διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο
για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο
έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το
οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της
παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
(4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της
εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 2 του παρόντος, εκδίδονται, όσον
αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη
η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και
7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον αφορά στην ειδική
εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας
της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση.
Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) τo πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του
Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στον διαγωνισμό επιχείρησης.
δ. Οι Συνεταιρισμοί:
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας
διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει
ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού του Συμβουλίου δεν έχει καταδικασθεί με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (1) του εδ. α της
παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης (2) του
εδ. β της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς
συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ, γ της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου.
(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.
ε. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά :
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει
στην Ένωση.
3. Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται
τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω
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αναφερόμενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να αντικατασταθούν αυτά ως
εξής:
- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία ίση ή ανώτερη των
προβλεπομένων ορίων, δηλαδή 134000€ , από ένορκη βεβαίωση του υπόχρεου προς
υποβολή του δικαιολογητικού. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη
βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας, στην οποία είναι
εγκατεστημένος ο προμηθευτής.
- Εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό με προϋπολογισθείσα αξία κατώτερη των
προβλεπομένων ορίων, δηλαδή 134000€, από υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή που
γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου της χώρας
εγκατάστασης.
Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην
συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο
συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.
4. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών της παρ. 1 του
παρόντος συνιστά λόγο αποκλεισμού του προμηθευτή από τον διαγωνισμό.
5. Η απαρίθμηση των δικαιολογητικών τα οποία μπορούν να ζητηθούν, σύμφωνα με
το παρόν άρθρο είναι περιοριστική.
Προσφορά ενώσεων προμηθευτών
1. Η ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά, είτε από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από
εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του
κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών.
2. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο.
Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί
μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.
3. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας,
μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον
χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη
ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.
Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης,
τα υπόλοιπα μέλη συνεχίσουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια
τιμή και τους ίδιους όρους.
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν
αντικατάσταση.
Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του
αρμόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου
οργάνου.
8. Προσφορές:
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη
προσφορά σε δύο αντίτυπα, για το σύνολο της ανάθεσης (Τεχνική και Οικονομική), στην
Ελληνική γλώσσα και ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να υποβάλλουν προσφορά, επί ποινής
αποκλεισμού, για μέρος της ανάθεσης.
Στην αρχή του υποφακέλου Δικαιολογητικών πρέπει να υπάρχει αναλυτικός Πίνακας
ελέγχου Περιεχομένων.
Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Προμηθειών) που
διενεργεί το διαγωνισμό (Α’ κτίριο, ισόγειο).
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Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, με την
απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία πριν από την
παραπάνω ημερομηνία και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού.
Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο
εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.
Στο φάκελο της προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
α) Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την προμήθεια.
γ) Ο αριθμός της διακήρυξης.
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα.
Στον κυρίως φάκελο στης προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά
και η εγγυητική επιστολή συμμετοχής.
Τα τεχνικά καθώς και τα λοιπά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό
σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ,
σε δύο αντίτυπα.
Η μη κατάθεση ΟΛΩΝ των προαναφερθέντων εγγράφων και δικαιολογητικών στο
φάκελο ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ συνεπάγεται την απόρριψη της προσφοράς ως
απαράδεκτης.
Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της Διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο
είτε κατά την ενώπιον του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την
σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα
με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
Στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς του υποψήφιου ανάδοχου θα συμπεριληφθεί
απαραίτητα το συνημμένο στη παρούσα διακήρυξη εβδομαδιαίο βασικό μενού
υπογεγραμμένο και σφραγισμένο. Επίσης θα συμπεριληφθούν τα :
Α) Η σύνθεση, η διάρκεια και ο τρόπος παροχής του πρωινού.
Β) Προσφορά βελτιώσεων του ανωτέρω βασικού μενού με αναλυτική, και συγκεκριμένη
περιγραφή των επί πλέον προσφερομένων ανά εβδομάδα συνοδευτικών και επιδόρπιων.
Συγκεκριμένα θα κατονομάζονται ποια είδη από τα αναφερόμενα στο συνημμένο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 και πόσα από το καθένα θα προσφέρονται επί πλέον την εβδομάδα. Για
όλα δε τα συνοδευτικά, τόσο αυτών που περιλαμβάνει το βασικού μενού όσο και των επί
πλέον προσφερομένων, θα αναφέρεται πόσο συχνά θα γίνεται εναλλαγή ώστε να υπάρχει
ποικιλία και τέλος η ποσότητα που θα μπορούν να παίρνουν οι σιτιζόμενοι από τα
διάφορα είδη της αυτής κατηγορίας (π.χ. δύο σαλάτες, δύο γλυκά κλπ.)
Γ) Μελέτη λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου:
Οι ενδιαφερόμενοι, με βάση τους όρους λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου που
αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη, τον προσφερόμενο εξοπλισμό και τις υποχρεώσεις
του αναδόχου, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να τους παρασχεθεί από το
Τμήμα Προμηθειών ή τη Φοιτητική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών, θα πρέπει να
συντάξουν και να υποβάλουν ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, όπου θα γίνεται πλήρης και
λεπτομερής περιγραφή του τρόπου με τον οποίο σκέπτονται να λειτουργήσουν το
φοιτητικό εστιατόριο. Στη μελέτη αυτή, εκτός από την περιγραφή όλων των φάσεων
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εκτέλεσης του έργου μέχρι και τη διάθεση του τελικού προϊόντος, είναι απαραίτητο να
περιέχονται ακριβή στοιχεία για τα ακόλουθα:
1ο Τα μέσα και τον τρόπο που θα χρησιμοποιηθούν αυτά για την παραγωγή των
γευμάτων ήτοι:
1i) Η καταλληλότητα καταστήματος, που θα τεκμηριώνεται με σχετική κάτοψη, στην
οποία θα αποτυπώνονται όλοι οι αναγκαίοι χώροι (αίθουσα σιτιζομένων, χώρος πλύσεως
σκευών, παρασκευαστήριο και προπαρασκευαστήριο, αποχωρητήρια, αποδυτήρια
προσωπικού, αποθήκη τροφίμων) καθώς και οι θέσεις του απαραίτητου για την κάθε
εργασία εξοπλισμού.
1ii) Η θέση του καταστήματος, που θα σημειώνεται σε επίσημο χάρτη της πόλεως του
Αγρινίου ώστε να είναι σαφής και ακριβής η τοπογραφική θέση (Διεύθυνση) του κτιρίου
και η οδική πρόσβαση με μέσα μαζικής μεταφοράς από την έδρα των Σχολών και το
κέντρο της πόλης.
1iii) Ο διαθέσιμος εξοπλισμός (μαγειρικά σκεύη, τραπέζια, καθίσματα, ψυγεία κ.λ.π.)
2ο Πίνακα καταγραφής των στελεχών (μόνιμων ή εξωτερικών συνεργατών), που άμεσα ή
έμμεσα θα αποτελούν την Ομάδα εκτέλεσης του Έργου, με αναφορά στην ειδικότητα, το
πλήθος, το είδος των υπηρεσιών που θα παρέχει ο καθένας, τη σχέση εργασίας* και στον
ακριβή χρόνο απασχόλησής του.
Ο πίνακας καταγραφής των στελεχών του υποψήφιου Αναδόχου που συμμετέχουν στην
Ομάδα Έργου, καταρτίζεται σύμφωνα με το ακόλουθο ενδεικτικό υπόδειγμα πίνακα:

Α/
Α

Ειδικότητα

Αριθμ
ός

1.

Μάγειρας
Α΄

1

….

Μάγειρας
Β΄

Κτηνίατρος
ή
Τεχνολόγος
…. τροφίμων ή
άλλης
αντίστοιχης
ειδικότητας
…. …………..
ΣΥΝΟΛΟ

Θέση στην
Ομάδα ΈργουΕίδος
υπηρεσιώνΠροσωπικό
κουζίνας

Σχέση
Εργασίας
*

Εμπειρία

Ανθρωπομήνες
(σε σύνολο
έργου 4 μήνες)

μόνιμος

5ετής

4

3ετής
τουλάχιστ
ον

4

2

Κουζίνα-Διανομή

μόνιμος

1

Έλεγχος
προϊόντων

Εξωτερικ
ός
συνεργάτ
ης

Κατά
περίπτωση

*Στη στήλη «Σχέση Εργασίας» οι δυνατές αναφορές είναι οι ακόλουθες:
Μόνιμο Στέλεχος (πλήρους ή μερικής απασχόλησης): Άτομο για τον οποίο ο Προσφέρων
υποχρεούται στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
Εξωτερικός Συνεργάτης: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο ειδικός επιστήμονας (κτηνίατρος,
τεχνολόγος τροφίμων κ.λ.π) με το οποίο υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την
προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης και συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωσή του ότι
υπάρχει η συμφωνία αυτή και ότι είναι αποδεκτοί οι όροι του παρόντος διαγωνισμού, εάν
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δε είναι υπάλληλος άλλης εταιρείας υποβάλλεται επιπλέον βεβαίωση της εταιρείας αυτής
ότι τελεί εν γνώσει της προαναφερόμενης συνεργασίας.
3ο
Τον τεχνικό εξοπλισμό, που κατά την κρίση τους απαιτείται και προτίθενται να
διαθέσουν για την εκτέλεση της σύμβασης.
4ο Τα μέτρα που θα εφαρμόζονται για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων,
των φοιτητών και την προστασία του περιβάλλοντος.
5ο Τη διαδικασία που θα εφαρμόζεται και η οποία θα εξασφαλίζει:
5i) ότι οι προμήθειες θα καλύπτουν πάντοτε τις απαιτούμενες προδιαγραφές ποιότητας
και
5ii) ότι η διενέργεια της σίτισης θα γίνεται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες υγιεινής και
ασφάλειας των τροφίμων.
6ο
Κάθε άλλο στοιχείο που ο υποψήφιος Ανάδοχος κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει να
παρουσιάσει ή να προτείνει, το οποίο κατά την κρίση του πρέπει να ληφθεί υπόψη για την
υλοποίηση του έργου και θα συμβάλλει στην αρτιότερη παρουσίαση της πρότασής του, για
την επιτυχή διεκπεραίωση του Έργου.
7ο Πίνακα με πλήρη στοιχεία του κύκλου εργασιών από τις υπηρεσίες μαζικής σίτισης,
που έχουν παρασχεθεί από τον προσφέροντα με την παρούσα μορφή της επιχείρησης την
τελευταία τριετία. Ο πίνακας θα συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα (συμβάσεις ή
τιμολόγια, βεβαιώσεις, κλπ.), από τα οποία πρέπει να προκύπτουν με σαφήνεια οι
αποδέκτες, η διάρκεια παροχής, ο αριθμός των σιτισθέντων και η αξία.
Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να παρουσιάζονται στη μορφή του παρακάτω πίνακα και να
είναι όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά και εμπεριστατωμένα, ώστε να δίνουν σαφή εικόνα
της εμπειρίας του προσφέροντος στην υλοποίηση αντίστοιχων με το αντικείμενο της
παρούσας Διακήρυξης Έργων.

ΣΥΝΤΟΜΗ
Α/Α

ΠΕΛΑΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1.

…

Νοσοκομείο
Μουσικό
Σχολείο

Σίτιση
Εργαζομένων

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΠΡΟΫΠΟ-

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΙΤΙΣΘΕΝΤΩΝ

ΠΑΡΟΥΣΑ
ΦΑΣΗ*

(ημερήσιος μ.ο.)
12 μήνες

800.000

300

Σε εξέλιξη

9 μήνες

80.000

80

ολοκληρωμένο

Παροχή
γεύματος σε

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΜΜΕΤΟ-

ΣΥΝΕΙΣΦΟ-

ΧΗΣ ΣΤΟ

ΡΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΕΡΓΟ

Ολική εκτέλεση

100%

έργου
Παρασκευή
γευμάτων, όχι

μαθητές

50%

διανομή

*Όπου παρούσα φάση: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη / υπό ανάληψη.
8ο Περιγραφή των μέτρων που εφαρμόζονταν για τον έλεγχο και τη διασφάλιση της
ποιότητας και της υγιεινής της σίτισης συνοδευόμενη από αντίστοιχα πιστοποιητικά
(HACCP, ISO), και βεβαιώσεις ή συστατικές επιστολές για την επιτυχή εκπλήρωση όλων
των συμβατικών υποχρεώσεων.
Αν τα στοιχεία αυτά δεν είναι σαφή δεν θα λαμβάνονται υπόψη κατά τη βαθμολόγηση
των προσφορών.
Σημειώσεις:
i). Ως «μαζική σίτιση» για την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των ανωτέρω στοιχείων
θεωρείται η συστηματική επί καθημερινής βάσεως παροχή πλήρους σίτισης (τουλάχιστον γεύμα
και δείπνο) και όχι η περιστασιακή εξυπηρέτηση αναγκών τροφοδοσίας κοινωνικών ή άλλων
εκδηλώσεων.
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ii). Σε περίπτωση που κάποιες από τις ανωτέρω υπηρεσίες παρασχέθηκαν από τον
προσφέροντα σε συνεργασία με άλλο φυσικό πρόσωπο ή με συμμετοχή σε νομικό πρόσωπο
διαφορετικό από την παρούσα μορφή της επιχείρησης, θα πρέπει να αποδεικνύεται το ποσοστό
συμμετοχής του προσφέροντος στην υλοποίηση του κάθε Έργου, ή το ειδικό μέρος του Έργου που
τυχόν εκτέλεσε.
9ο Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται επί ποινή απορρίψεως, σε
χωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ σε δύο αντίτυπα (πρωτότυπο & αντίγραφο) η οποία θα
είναι για το σύνολο της σύμβασης. Η Οικονομική προσφορά θα είναι αναλυτική και θα
περιλαμβάνει : α) Την προσφερόμενη τιμή (σε ευρώ) η οποία θα περιλαμβάνει την αξία
της σίτισης χωρίς τον ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων - επιβαρύνσεων –
υλικών – εγκαταστάσεων του ανάδοχου (νόμιμες αποζημιώσεις- σύμφωνα με τους κανόνες
της εργατικής Νομοθεσίας - μισθοί, δώρα και επιδόματα του προσωπικού που θα
απασχολεί, εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, κρατήσεις υπέρ Δημοσίου κ.λ.π. ,
λοιπά έξοδα τα οποία δεν θα φαίνονται στην τιμή προσφοράς του υποψήφιου ανάδοχου
αλλά θα είναι υπολογισμένα μέσα σ’ αυτήν. β) Το γενικό ποσό του Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας (ΦΠΑ), για το σύνολο της προσφοράς. γ) Το συνολικό ποσό της προσφοράς,
συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. δ) Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο σε ευρώ.
Προσφορά σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφ’ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
10ο Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις.
Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι
καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο
παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει
την τυχόν διόρθωση και να μονογράψει και να σφραγίσει αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται
όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του
οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 παρ. 2
περ. α του Π.Δ.118/2007 κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η
ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους
της διακήρυξης ή πρόσκλησης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με οιονδήποτε
άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.
Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακηρύξεως δεν κωλύει τη συμμετοχή στον διαγωνισμό.
Στους διαγωνισμούς, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου, οι
ρυθμίσεις της παρούσης παραγράφου δεν θίγουν τις ειδικές διατάξεις του ν. 3886/2010.
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών οι
διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο
είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την
σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα
με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα
οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.
Όσοι παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση
των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό.
Η επιτροπή του διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των
προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τη διακήρυξη. Προσφορές που
υποβάλλονται στην επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν
αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες.
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Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικασία :
α) αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την
επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο.
β) οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και
σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα φάκελο ο οποίος επίσης
σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και παραδίδεται στην Υπηρεσία,
προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την διακήρυξη
ή την πρόσκληση.

9.

Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές (άρθρο 52 Π.Δ.60/2007)

1. Εάν, για δεδομένη σύμβαση, οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με
το αντικείμενό της, η αναθέτουσα αρχή, πριν να απορρίψει τις προσφορές αυτές, ζητεί
γραπτώς τις διευκρινίσεις για τη σύνθεση της προσφοράς τις οποίες τυχόν κρίνει
σκόπιμες.
Οι διευκρινίσεις αυτές μπορούν να αφορούν ιδίως:
α) τον οικονομικό χαρακτήρα της μεθόδου κατασκευής των προϊόντων ή της παροχής των
υπηρεσιών,
β) τις επιλεγείσες τεχνικές λύσεις ή/και τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο
προσφέρων για την εκτέλεση των έργων, την προμήθεια των προϊόντων ή την παροχή των
υπηρεσιών,
γ) την πρωτοτυπία του έργου, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, που προτείνει ο
προσφέρων,
δ) την τήρηση των διατάξεων περί προστασίας της εργασίας και των συνθηκών εργασίας
που ισχύουν στον τόπο εκτέλεσης της παροχής και
ε) την ενδεχόμενη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα.
2. Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σε συνεννόηση με τον προσφέροντα, τη σύνθεση της
προσφοράς βάσει των παρασχεθέντων δικαιολογητικών.
3. Εφόσον η αναθέτουσα αρχή διαπιστώνει ότι μια προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή
λόγω χορήγησης κρατικής ενίσχυσης στον προσφέροντα, η προσφορά μπορεί να
απορρίπτεται αποκλειστικά για αυτόν τον λόγο με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση μόνο
μετά από διαβούλευση, και εφόσον ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να αποδείξει, εντός
επαρκούς προθεσμίας την οποία τάσσει η αναθέτουσα αρχή, ότι η εν λόγω ενίσχυση
χορηγήθηκε σε νόμιμα πλαίσια. Όταν η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει μια προσφορά υπό
τις συνθήκες αυτές, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά.
10.

Χρόνος ισχύος των προσφορών :

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εξήντα (60) ημερολογιακές
ημέρες τουλάχιστον, από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού και θα πρέπει να
αναφέρεται (επί ποινή αποκλεισμού) με οποιοδήποτε τρόπο στη προσφορά των
συμμετεχόντων.
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη,
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παραταθεί εγγράφως,
εφόσον ζητηθεί πριν από την λήξη της από την Αναθέτουσα Αρχή, κατ΄ ανώτατο όριο για
χρονικό διάστημα έως (60) ημερών. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου
χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του
διαγωνισμού
ΜΑΤΑΙΩΝΟΝΤΑΙ, εκτός αν το Πανεπιστήμιο κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του
διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε ο συμμετέχων στο διαγωνισμό
μπορεί να επιλέξει είτε να παρατείνει εκ νέου τη προσφορά του, εφ’ όσον του ζητηθεί πριν
την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία
του διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.
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11. Εγγυήσεις:
1. Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που
λειτουργούν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα
το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων , αν δεν είναι διατυπωμένα στην
ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
2. Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύμβαση το πιστωτικό ίδρυμα
αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ποσό μετά από απλή έγγραφη
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να μπορεί να ερευνά, ούτε αν
πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή).
3. Οι κατωτέρω αναφερόμενες εγγυήσεις, πρέπει να περιλαμβάνουν καταρχήν :
* Την ημερομηνία έκδοσης
* Τον εκδότη.
* Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
* Τον αριθμό της εγγύησης.
* Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση.
* Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται
η εγγύηση.
Τους όρους ότι:
I.
Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της
ένστασης της διζήσεως.
II. Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Υπηρεσίας που διενεργεί το
διαγωνισμό και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση.
III.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
IV.
Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την
ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό :
α). Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε
ποσοστό 2% επί του συνολικού προϋπολογισμού της διακήρυξης μη συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ., δηλ 49.849,20€ x 2% = 996,99€.
β). Η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παραγρ. 3 του
άρθρου 11 και τα ακόλουθα:
I. Την σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού και τα προς προμήθεια υλικά.
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II. Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η εγγύηση πρέπει να ισχύει
τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που ζητά
η διακήρυξη).
γ). Αναγκαία στοιχεία της εγγύησης συμμετοχής κατά την υποβολή της με την προσφορά
είναι:
 η ανάληψη υποχρέωσης από το πιστωτικό ίδρυμα να καταβάλει ορισμένο ποσό
μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο και απευθύνεται
 ο αριθμός της διακήρυξης
 το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση
 η ημερομηνία έκδοσής της
 τα στοιχεία του προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδεται.
 η ημερομηνία λήξης της εγγύησης.
Τυχόν ελλείψεις της εγγύησης συμμετοχής πέραν των αναγκαίων στοιχείων μπορούν να
καλύπτονται εκ των υστέρων εντός προθεσμίας 5 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση
του προμηθευτή από την Υπηρεσία.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης :
α) Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται να
καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον ΦΠΑ.
β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
γ) Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της παρ. 3 του
άρθρου 13 και τα ακόλουθα :
(Ι) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και το έργο της ανάθεσης .
(ΙΙ) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης.

Ο Χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο
ανάθεσης κατά δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.

12. Κριτήριο κατακύρωσης διαγωνισμού :
Για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτήριο είναι η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά. Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι
εκείνη που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) προς τη
βαθμολογία της.
1. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1.1. Η αξιολόγηση και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει με βάση τα
στοιχεία του παρακάτω πίνακα κριτηρίων:
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ

Α΄ ΟΜΑΔΑ
(Τεχνικών προδιαγραφών
ποιότητας και απόδοσης)
1) Πληρότητα μελέτης λειτουργίας για
την παραγωγή γευμάτων Καταλληλότητα καταστήματος κ.λ.π.
2) Πληρότητα πρωινού
3) Βελτιώσεις βασικού μενού
(Συνοδευτικά, επιδόρπια κλπ)
4) Μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή
προσωπικού και τελικού προϊόντος, την
προστασία των εγκαταστάσεων και του
περιβάλλοντος
ΣΥΝΟΛΟ Α΄ ΟΜΑΔΑΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
(1)

ΒΑΘΜΟΣ
(Από 100 έως 110)
(2)

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

(1) Χ (2)

50%

10%
10%

10%

80%

Β΄ ΟΜΑΔΑ
(Εγγυήσεις εκτέλεσης του έργου)
1) Εμπειρία παροχής υπηρεσιών
μαζικής σίτισης τελευταίας τριετίας

10%

2) Επιτυχής υλοποίηση παρόμοιων
έργων και ποιότητα υπηρεσιών

10%

ΣΥΝΟΛΟ Β΄ ΟΜΑΔΑΣ

20%

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ (Α+Β)

100%

1.2 Σε κάθε περίπτωση, αξιολογούνται και βαθμολογούνται μόνο οι προσφορές που έχουν
κριθεί τεχνικά αποδεκτές σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που ορίζονται στην
παρούσα διακήρυξη.
1.3 Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμοδίου οργάνου αξιολόγησης
αποτελεσμάτων, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της
διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι
παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.
1.4 Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογούνται αυτόνομα με βάση τους 100
βαθμούς. Η βαθμολογία είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται επακριβώς όλοι οι
απαράβατοι όροι. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 110 όταν υπερκαλύπτονται οι τεχνικές
προδιαγραφές και γίνεται συγκριτικά μεταξύ των προσφορών.
1.5 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 προσφοράς είναι το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των
στοιχείων και των δύο ομάδων.
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1.6 Πλέον συμφέρουσα είναι η προσφορά είναι αυτή που παρουσιάζει το μικρότερο λόγο τιμής
προς βαθμολογία.
2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
2.1 Στην Α΄ ΟΜΑΔΑ αξιολογούνται:
2.1.1 Η μελέτη για την παραγωγή γευμάτων ήτοι:
Από την περιγραφή της οργάνωσης και τρόπου λειτουργίας του φοιτητικού εστιατορίου με
αναφορά στη χρήση όλων των προσφερομένων μέσων (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός) σε
κάθε φάση μέχρι και τη διάθεση του τελικού προϊόντος, αξιολογούνται και βαθμολογούνται
συγκριτικά η πληρότητα της μελέτης, ο βαθμός κατανόησης του αντικειμένου, η συμφωνία
με τις προδιαγραφές ποιότητας του έργου, η σύνθεση και η επάρκεια της ομάδας έργου, τα
πρόσθετα μέσα που θα διατεθούν.
2.1.2 Η θέση του καταστήματος σε σχέση με το πανεπιστήμιο, η ευκολία πρόσβασης με
τα πόδια ή με μαζικά μέσα μεταφοράς, ο βαθμός ανταπόκρισης στις απαιτούμενες από το
νόμο προδιαγραφές ως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και τις
προδιαγραφές της παρούσας (ολική επιφάνεια, αριθμός τραπεζοκαθισμάτων κλπ)
2.1.3 Η παροχή πρωινού (πληρότητα, ποσοτική και ποιοτική σύνθεση, διάρκεια,
συμφωνία με προδιαγραφές πρώτων υλών).
2.1.4 Η συμβολή στη βελτίωση του βασικού μενού των επιπλέον προσφερομένων
συνοδευτικών από πλευράς ποικιλίας, δυνατοτήτων επιλογής και διατροφικής αξίας.
2.1.5 Η επάρκεια των μέτρων που θα εφαρμόζονται για την ασφάλεια των εργαζομένων,
των φοιτητών και των εγκαταστάσεων, την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και η
διαδικασία που θα ακολουθείται ώστε οι προμήθειες να καλύπτουν πάντοτε τις
απαιτούμενες προδιαγραφές και να διασφαλίζονται οι συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής
των παρεχομένων φαγητών.
Σημειώνεται ότι τυχόν προσφερόμενα είδη που αφορούν το βασικό μενού ή και άλλα
στοιχεία της σίτισης πλην των αναφερομένων ανωτέρω δεν θα ληφθούν υπόψη από την
Επιτροπή Διαγωνισμού και δεν θα αξιολογηθούν.
2.2. Στη Β΄ ΟΜΑΔΑ
Αξιολογείται και βαθμολογείται συγκριτικά η ικανότητα των υποψηφίων και οι εγγυήσεις
να παράσχουν τις ζητούμενες υπηρεσίες με βάση:
2.2.1 Την εμπειρία σε υπηρεσίες μαζικής σίτισης, που έχουν παρασχεθεί από τον
υποψήφιο ανάδοχο με την σημερινή μορφή της επιχείρησης κατά τα 3 προηγούμενα έτη.
Συγκεκριμένα λαμβάνεται υπόψη το πλήθος των αποδεκτών των υπηρεσιών αυτών, ο
ημερήσιος μέσος όρος των σιτισθέντων από την παραπάνω μαζική σίτιση (αξία
εκτελεσθέντων έργων).
2.2.2 Την επιτυχή υλοποίηση παρόμοιων έργων, ιδιαίτερα φοιτητών ΑΕΙ και ΤΕΙ, που έχει
αναλάβει η επιχείρηση, σε συνδυασμό με τα εφαρμοσθέντα σε κάθε περίπτωση μέτρα για
τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών σίτισης που παρείχε. Τα στοιχεία αυτά θα
πρέπει να προκύπτουν από συστατικές επιστολές, πιστοποιήσεις ISO, HACCP κλπ.
13. Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού :
1.Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, όργανο με
αιτιολογημένη γνωμοδότησή του μπορεί να προτείνει:
Α) Κατακύρωση του διαγωνισμού για ολόκληρη την ποσότητα της προκηρυσσόμενης
υπηρεσίας ή μεγαλύτερη μέχρι ποσοστού 15%, ή μικρότερη ποσότητα μέχρι ποσοστού
50%. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας της προκηρυσσόμενης υπηρεσίας κάτω του
καθοριζόμενου από τη διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή του
προσφέροντα.
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Β) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση
των όρων των τεχνικών προδιαγραφών.
Γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης (όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της
υπηρεσίας) όταν συντρέχουν έστω και μια των προϋποθέσεων του άρθρου 25 του
Π.Δ.60/2007.
Δ) Ματαίωση του διαγωνισμού αν αυτός υπήρξε ανεπαρκής ή εάν υπάρχουν σοβαρές
ενδείξεις ότι έγινε συνεννόηση των συνδιαγωνιζομένων προς αποφυγή πραγματικού
ανταγωνισμού.
Ε) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αναλογικά με τις διατάξεις των υπό
στοιχεία Ι και ΙΙ των περ. α και β της παραγρ. 2 του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007.
ΣΤ) Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού όταν συντρέχουν λόγοι
δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση.
Στην περίπτωση αυτή οι οικονομικοί φορείς που κατέθεσαν προσφορά δεν έχουν δικαίωμα
αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο.
2. Το αρμόδιο όργανο για τη διοίκηση του φορέα αποφασίζει για την τύχη του
διαγωνισμού.
3. Η κατακυρωτική απόφαση κατισχύει κάθε άλλου εγγράφου που προηγήθηκε αυτής
και αποτελεί τη βάση της σχετικής σύμβασης έργου.
14. Ανακοίνωση κατακύρωσης – Ανάθεσης:
1. Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση, θα αποσταλεί σχετική
ανακοίνωση.
2. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης
που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα.
3. Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε το έργο, 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 ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Στην
περίπτωση όμως αυτή ο χρόνος ανάθεσης αρχίζει να υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες
από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης.
4. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσήλθε να υπογράψει τη
σύμβαση μαζί με τα ανωτέρω κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου για τη
διοίκηση του φορέα οργάνου.
15. Χρόνος ισχύος της σύμβασης:
Η διάρκεια της ανάθεσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου 2015 μέχρι
30 Ιουνίου 2015.
Αν προκύψει ανάγκη παράτασης διδακτικού έτους πέραν των ανωτέρω ορίων, θα
υπάρξει τροποποιητική σύμβαση με απόφαση αρμοδίου οργάνου του πανεπιστημίου για
παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών, με τους ίδιους όρους και ανάλογη με τον αριθμό
των σιτιζομένων αμοιβή.
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου, όπως προσφορά, διακήρυξη και
απόφαση κατακύρωσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
Η σύμβαση μπορεί να διακοπεί μονομερώς εκ μέρους του Πανεπιστημίου, χωρίς καμία
αξίωση από μέρους του αναδόχου στις περιπτώσεις: α) βλάβης του δημοσίου συμφέροντος
και β) αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας.
16. Αντιπροσφορές :
Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές, και εάν υποβληθούν
απορρίπτονται ως απαράδεκτες και επιστρέφονται μαζί με την κύρια προσφορά.
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17. Ενστάσεις :
Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 15 του Π. Δ/τος 118/2007 (ΦΕΚ 150/10.7.2007)
18. Γενικοί όροι: Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να πληροί και να τεκμηριώνει επαρκώς, επί ποινή
αποκλεισμού, τις παρακάτω ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό:
Α. Να διαθέτει την κατάλληλη οργάνωση, δομή, εξοπλισμό και μέσα, ώστε να
αντεπεξέλθει επιτυχώς στις απαιτήσεις του υπό ανάθεση Έργου.
Ειδικότερα:
Α.1. Να διαθέτει πιστοποίηση HACCP για τις υπηρεσίες σίτισης και πιστοποιητικό
διασφάλισης ποιότητας ISO των παρεχόμενων υπηρεσιών του.
Α.2 Να διαθέτει ικανή και κατάλληλη στελέχωση για την εκτέλεση του έργου
Α.3. Να αναλαμβάνει τη δέσμευση δημιουργίας γραφείου και παρουσίας υπευθύνου στον
χώρο του εστιατορίου για την παραγωγική συνεργασία των στελεχών του Αναδόχου με
όλους του εμπλεκόμενους φορείς του έργου στους χώρους υλοποίησης, το αργότερο σε δύο
εβδομάδες από την υπογραφή της σύμβασης και διατήρησής του μέχρι και τη λήξη του
έργου.
Β. Να διαθέτει αποδεδειγμένες ικανότητες, εξειδικευμένη γνώση και κατάλληλα
τεκμηριωμένη εμπειρία σε συναφές αντικείμενο με αυτό του παρόντος διαγωνισμού.
Συγκεκριμένα :
Β.1. Τα τρία τελευταία χρόνια να δραστηριοποιείται σε παροχή υπηρεσιών σίτισης,
οπωσδήποτε δε και με ποινή αποκλεισμού, το τελευταίο έτος να παρέχει συστηματικά και
επί καθημερινής βάσεως, υπηρεσίες πλήρους σίτισης (πρωινό, γεύμα και δείπνο)
τουλάχιστον σε 100 άτομα για συνεχές διάστημα όχι μικρότερο των 9 μηνών.
Β.2. Ο ετήσιος μέσος όρος του κύκλου εργασιών της ατομικής ή άλλης μορφής
επιχείρησης κατά τα τρία τελευταία χρόνια να μην είναι μικρότερος από το 100% της
προϋπολογιζόμενης δαπάνης του υπό ανάθεση έργου (περιλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Γ. Ο υποψήφιος Ανάδοχος οφείλει να τεκμηριώνει τις ανωτέρω ελάχιστες προϋποθέσεις
συμμετοχής, καταθέτοντας με την προσφορά του (εντός του Φακέλου Δικαιολογητικών) τα
ακόλουθα στοιχεία:
Γ.1. Υπόμνημα με πληροφορίες για:
Την επιχειρηματική δομή, τους τομείς δραστηριότητας, τα μέσα που διαθέτει, τα
προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχει,
Τα μέτρα που λαμβάνει για την εξασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων
υπηρεσιών και συγκεκριμένα ότι διαθέτει πιστοποίηση HACCP για τις υπηρεσίες σίτισης
και πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO των παρεχόμενων υπηρεσιών του.
Τη σύνθεση (συνοπτικά αριθμητικά στοιχεία κατά ειδικότητα), της Ομάδας Έργου, που
θα αναλάβει την υλοποίηση της σύμβασης, από την οποία θα πρέπει να προκύπτει η
συμμετοχή τουλάχιστον 12 ατόμων πλήρους απασχόλησης και η κάλυψη όλων των
ειδικοτήτων που απαιτεί η φύση του υπό εκτέλεση έργου.
(Για τα στελέχη αυτά θα παρουσιαστούν αναλυτικά στοιχεία στην τεχνική προσφορά,
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 8.Γ.2. του άρθρου προσφορές).
Γ.2. Κατάλογο των έργων παροχής σίτισης που εκτέλεσε τα τρία τελευταία έτη με
συνοπτική περιγραφή και ακριβή ποσοτικά στοιχεία για την τεκμηρίωση ύπαρξης της
προϋπόθεσης που ορίζεται στην παρ. Β.1., ανωτέρω,
Γ.3. Στοιχεία για το συνολικό κύκλο εργασιών των τριών τελευταίων διαχειριστικών
χρήσεων από τα οποία να προκύπτει σαφώς η ύπαρξη της προϋπόθεσης Β.2. ανωτέρω.
(Τα στοιχεία Γ.2. και Β.2. θα παρουσιαστούν αναλυτικά και θα τεκμηριωθούν σύμφωνα με
τα αναγραφόμενα στο άρθρο 8.Γ.7. της παρούσας διακήρυξης)
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Δ. Υπεύθυνη δήλωση ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο παραπάνω υπόμνημα και
τα ανωτέρω στοιχεία των παραπάνω παραγράφων είναι ακριβή, καθώς επίσης ότι
αναλαμβάνει τη δέσμευση για τη δημιουργία γραφείου, και τα απαραίτητα αποδεικτικά
έγγραφα περιλαμβάνονται στο φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς, ως μέρος των
αντίστοιχων υπό αξιολόγηση στοιχείων.
19. Προσφερόμενη τιμή :
α. Η τιμή θα δοθεί με κρατήσεις χωρίς ΦΠΑ.
β. Ποσοστό ΦΠΑ επί τοις %.
γ. Όταν η δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό, τον προμηθευτή
βαρύνουν οι παρακάτω κρατήσεις :
Η κράτηση 3% υπέρ του ΜΤΠΥ και 2% επ’αυτού.
Η κράτηση 20% ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου.
δ. Ο ΦΠΑ βαρύνει το Πανεπιστήμιο.
ε. Πλέον των νόμιμων κρατήσεων, ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται και με κράτηση 0,10% της
καθαρής συμβατικής αξίας (δηλ. εκτός Φ.Π.Α.), η οποία δαπάνη αφορά τις λειτουργικές
ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ. 3 του άρθρου 4 του
Ν. 4013/15-9-2011, Φ.Ε.Κ. Α΄204).
στ. Σύμφωνα με το Ν. 3801/2009, άρθρο 46, οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης
αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή
που ανακηρύχθηκε ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών.
Επίσης, γίνεται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
20.

Διάθεση διακηρύξεων :

Οι διακηρύξεις θα διατίθενται δωρεάν από το Γραφείο Προμηθειών του Πανεπιστημίου
Πατρών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. (2610) 969.023, 969.024, 969.050 &
969.066 καθώς επίσης και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πατρών www.upatras.gr
στο link χρήσιμοι σύνδεσμοι / ανακοινώσεις / κατηγορία προμηθευτές.
Επίσης οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται διαρκώς στην παραπάνω
ιστοσελίδα για τυχόν παρατηρήσεις/ διευκρινήσεις που τυχόν προκύψουν.
21.

Προϋπολογισθείσα αξία – Πηγή χρηματοδότησης :

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 49.849,20€ πλέον Φ.Π.Α. (13%) και θα βαρύνει τον
Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος (κωδ. 2631α).
22. Τρόπος πληρωμής :
Η πληρωμή γίνεται κάθε μήνα και θα καταβάλλεται μετά από την υποβολή από τον
ανάδοχο στην Οικονομική Υπηρεσία των παρακάτω δικαιολογητικών :
α. Τιμολόγιο με την αξία των υπηρεσιών που έχουν προσφερθεί, η οποία θα ισούται με
το γινόμενο της ημερήσιας αποζημίωσης, ήτοι 454 φοιτητές Χ 1,80 € (συμβατικός αριθμός
σιτιζόμενων φοιτητών επί το ημερήσιο σιτηρέσιο ανά φοιτητή), επί τον αριθμό των
ημερών λειτουργίας του Φοιτητικού Εστιατορίου.
Στο παραπάνω ποσό θα προστίθεται ο Φ.Π.Α. 13%.
β. Βεβαίωση του αρμόδιου Ασφαλιστικού Ταμείου ή Οργανισμού ότι έγινε η καταβολή
των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου μήνα για το προσωπικό που απασχολεί.
γ. Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Πανεπιστημίου Πατρών με τη
διαπίστωση ότι το Φοιτητικό Εστιατόριο λειτούργησε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
19

κανονικά και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της υπογραφείσας
σύμβασης.
δ. Λοιπά δικαιολογητικά πληρωμής ,όπως αναφέρονται κατά περίπτωση από το
Δημόσιο Λογιστικό.
23. Επίλυση διαφορών :
Ο προμηθευτής ως προς τη διακήρυξη και σύμβαση υπάγεται στην αρμοδιότητα των
δικαστηρίων της Πάτρας.
24. Λοιπά θέματα :
Ως προς τα λοιπά θέματα ισχύουν οι διατάξεις των 118/2007 & 60/2007 Προεδρικών
Διαταγμάτων.

Ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως
Δημήτριος Ψαλτόπουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ
1. Σαλάτες (μαρούλι, λάχανο, κουνουπίδι, μπρόκολο, παντζάρι,
αντίδια, πολυσαλάτες, αγγούρι, ντομάτα, ρώσικη, πατατοσαλάτα)
2. Φρούτα (εποχής)
3. Κομπόστες
4. Γλυκά
5. Κρέμες
6. Ζελέδες
7. Γιαούρτι
8. Τζατζίκι
9. Φέτα ΠΟΠ
10. Κίτρινα τυριά
11. Γάλα φρέσκο παστεριωμένο σε συσκευασία η σε ποτήρι
12. Γαλοτύρι
13. Πίκλες
14. Πιπεριές
15. Κολοκυθάκια
Β. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ
1. Το κρέας και τα πουλερικά θα είναι νωπά.
2. Ο κιμάς επίσης νωπός από σχετικά άπαχο κρέας.
3. Τα ψάρια θα είναι νωπά ή άμεσης κατάψυξης.
4. Τα λαχανικά θα είναι νωπά. Η χρησιμοποίηση κατεψυγμένων λαχανικών επιτρέπεται
στην περίπτωση που λόγω εποχής δεν υπάρχουν νωπά στην αγορά.
5. Τα όσπρια θα είναι Α΄ διαλογής.
6. Απαγορεύεται να προσφέρονται προμαγειρευμένα ή άλλα έτοιμα φαγητά (πατάτες
τηγανητές,

κροκέτες,

κονσέρβες,

έτοιμες

σαλάτες).

Φαγητά

που

δεν

θα

καταναλώνονται την ίδια ημέρα απαγορεύεται να προσφερθούν την επομένη.
7. Στις σαλάτες και στην παρασκευή των φαγητών θα χρησιμοποιείται εξαιρετικό
παρθένο ελαιόλαδο. Στα τηγανιτά 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.
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8. Το ψωμί κατά κανόνα θα είναι λευκό τύπου 70%. Θα διατίθεται όμως και ψωμί ολικού
αλεύρου για όσους το προτιμούν.
9. Το γιαούρτι θα είναι πρόβειο ή αγελαδινό πλήρες και

σε καμιά περίπτωση

υποκατάστατο.
10. Η ποσότητα των μερίδων θα είναι η μέγιστη προβλεπόμενη από τις αγορανομικές
διατάξεις. Το γαρνίρισμα, σε κάθε περίπτωση, θα έχει το βάρος αντίστοιχης μερίδας.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε
Ποσότητα κατά άτομο : Μοσχάρι 200 gr. Νωπό, κιμάς 100 gr,χοιρινό χωρίς κόκκαλο
200 gr, μπριζόλα 300 gr ,αρνί 350 gr, ψάρι φιλέτο 200 gr, τσιπούρα 300 gr, κοτόπουλο
1400 gr / 4 άτομα.
11. Το εναλλακτικό πιάτο σε κάθε γεύμα, θα είναι της ίδιας διατροφικής αξίας.
12. Η όλη φιλοσοφία διαμόρφωσης του εβδομαδιαίου μενού θα πρέπει να διέπεται από
τις αρχές της Μεσογειακής διατροφής.
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Πάτρα

Απρ. 2015

Η αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος
Προγραμματισμού

Η Συντάξασα

Ευσταθία Τσιλίρη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε MSc

Ευσταθία Τσιλίρη
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε MSc
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
ΓΕΥΜΑ
Δευτέρα
1η επιλογή
Ψάρι
κατεψυγμένο ή
παστό
με πατάτες
Κυρίως πιάτο
φούρνου ή
σκορδαλιά
η

2 επιλογή

Τρίτη

Τετάρτη

1η επιλογή
1η επιλογή
Μοσχάρι στιφάδο
Φασολάδα ή
ή κοκκινιστό
γίγαντες φούρνου
με ζυμαρικά
ή πιλάφι
2η επιλογή

2η επιλογή

Πέμπτη

Παρασκευή

1η επιλογή
Παστίτσιο ή
μουσακάς

1η επιλογή
Φασολάκια ή
αγκινάρες

2η επιλογή

2η επιλογή

Κοτόπουλο
Φακές ή ρεβύθια
Ψάρι νωπό
μαγειρευτό με
σούπα
Κεφτεδάκια ή Αρακάς με καρότα
τηγανιτό με
χυλοπίτες ή ψητό
μπιφτέκι
ή μπριάμ ή
βραστά χόρτα ή
στο φούρνο με
ρύζι σάλτσα ή μελιτζάνες ιμάμ
πατατοσαλάτα πατάτες ή πιλάφι
πατάτες τηγανητές

Ειδικό πιάτο*
Συνοδευτικά



Σαλάτα
Φρούτο

Φέτα Σαλάτα
Φρούτο

Φέτα
Φρούτο

Σαλάτα
Φρούτο
Γαλοτύρι

Φέτα
Σαλάτα
Κρέμα

Σάββατο

Kυριακή

1η επιλογή
1η επιλογή
Χοιρινό λεμονάτο Αρνάκι φούρνου με
ή μπριζόλα
πιλάφι ή πατάτες
ή σουβλάκι
με ριζότο
ή πατάτες
τηγανητές
2η επιλογή
2η επιλογή
Μακαρόνια με Μοσχάρι ή χοιρινό
κιμά
ψητό
ή Σουτζουκάκια
με ριζότο και
πιλάφι
σάλτσα
μανιταριών
Φέτα ή κίτρινο
τυρί
Σαλάτα
Φρούτο

Σαλάτα
Φρούτο
Γλυκό

Αφορά ειδικές διατροφικές ανάγκες και θα προσδιορίζεται κάθε φορά, μετά από καταγραφή της σχετικής ανάγκης
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ΔΕΙΠΝΟ
Δευτέρα

Τρίτη

1η επιλογή
1η επιλογή
Κυρίως πιάτο Σουτζουκάκια με Γιουβαρλάκια ή
ζυμαρικά ή πιλάφι
τορτελίνια
ή πατάτες
τηγανητές

2η επιλογή
Μακαρόνια με
κιμά ή μακαρόνια
καρμπονάρα
Ειδικό πιάτο*

Συνοδευτικά



Κρέμα
Σαλάτα
Γιαούρτι

η

2 επιλογή

Τετάρτη
1η επιλογή
Καλαμαράκια
τηγανιτά ή
θαλασσινά
με πιλάφι

η

2 επιλογή

Πέμπτη

Φέτα ή κίτρινο
τυρί
Σαλάτα
Φρούτο

Σάββατο

1η επιλογή
1η επιλογή
1η επιλογή
Ομελέτα με
Γεμιστά λαδερά ή Λουκάνικα
μπέικον,πιπεριές,
με κιμά
ή
κρεμμύδια,
Κοτόπουλο σνίτσελ
μανιτάρια)
με πατάτες
τηγανιτές

η

2 επιλογή

Λαχαν/λμάδες Σουπιές με χόρτα
Κανελόνια
ή ρολό κιμά με
ή
ή
αυγό
Χταπόδι
με Πατάτες φούρνου
μακαρονάκι
με τυριά και
μπέικον

Φέτα ή
Ρυζόγαλο

Παρασκευή

Σαλάτα
Φρούτο

Kυριακή
1η επιλογή
Σπετσοφάϊ
ή
Πίτσα

2η επιλογή

2η επιλογή

Μελιτζάνα
παπουτσάκι ή
Σπανακόρυζο

Μπιφτέκι ή
κεφτεδάκια με
ριζότο

ταλιατέλες
ή κρέπα

Φέτα ή κίτρινο
τυρί
Σαλάτα
Φρούτο

Σαλάτα
Φρούτο
Γλυκό

Σαλάτα
Φέτα
Φρούτο
Κομπόστα

2η επιλογή

αφορά ειδικές διατροφικές ανάγκες και θα προσδιορίζεται κάθε φορά, μετά από καταγραφή της σχετικής ανάγκης
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΑΓΗΤΟΥ ΑΠΟ 2/10/2014 ΕΩΣ 31/10/2014
ΠΡΩΙΝΟ

ΗΜ/ΝΙΑ

ΓΕΥΜΑ

Α’
2/10/14
ΠΕΜΠΤΗ

ΓΑΛΑ-ΚΑΦΕΣ-ΤΣΑΙ-ΒΟΥΤΥΡΟΑΡΤΟΣ - ΜΕΛΙ -ΚΑΣΕΡΙΖΑΜΠΟΝ

3/10/14
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Β’

ΔΕΙΠΝΟ

ΜΠΟΥΦΕΣ ΣΑΛΑΤΑΣ –ΦΡΟΥΤΟ
ΜΕΝΟΥ
ή ΓΛΥΚΟ
ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΒΡΑΣΤΟ –
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ ΜΕ
ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ-ΚΑΡΟΤΟ
ΣΩΣ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣΑ’
ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ
ΠΑΤΑΤΕΣ τηγ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ
ΦΡΕΣΚΑ - ΡΟΚΑ
ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ ΝΤΟΜΑΤΑ,
ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ
ΧΟΙΡΙΝΟ ΨΗΤΟ ΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ- ΡΥΖΟΤΟ -ΤΥΡΙ
Β’
ΦΡΟΥΤΟ
ΤΡΙΜΜΕΝΟ

Α’

ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΠΛΑΚΙ -ΦΕΤΑ

ΓΑΛΑ-ΚΑΦΕΣ-ΤΣΑΙΑΡΤΟΣ -ΒΟΥΤΥΡΟΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΝΤΟΝΑΤΣ Β’

ΦΑΚΕΣ ΣΟΥΠΑ-ΦΕΤΑ

ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΦΡΕΣΚΑ
Α’
ΚΡΕΜ.,ΡΟΚΑ, ΤΥΡΙ
ΤΡΙΜ.,ΚΡΟΥΤΟΝ
ΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΠΙΠΕΡΙΑ,
ΚΡΕΜΜΥΔΙ
Β’
ΕΛΙΕΣ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ

ΜΠΟΥΦΕΣ ΣΑΛΑΤΑΣ –
ΦΡΟΥΤΟ ή ΓΛΥΚΟ

ΜΕΝΟΥ

ΠΙΤΣΑ SPECIAL( ΤΥΡΙ-ΖΑΜΠΟΝΜΠΕΙΚΟΝ, ΠΙΠΕΡΙΑ)- ΠΑΤΑΤΕΣΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ,
ΜΑΡΟΥΛΙ, ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙ
ΤΗΓ.
ΦΡΕΣΚΟ, ΡΟΚΑ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ
ΚΙΜΑ-ΤΥΡΙ

ΦΡΟΥΤΟ

ΤΡΙΜΜΕΝΟ
ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΛΑΔΕΡΑ
ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ,
ΛΑΧΑΝΟ, ΑΣΠΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ,
ΚΑΡΟΤΟ

- ΤΥΡΟΠΙΤΑ.
ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ
ΣΜΥΡΝΕΪΚΑ ΜΕ ΑΤΖΕΜ
ΠΙΛΑΦΙ

Α’
4/10/14 ΓΑΛΑ-ΚΑΦΕΣ-ΤΣΑΙ-ΒΟΥΤΥΡΟΑΡΤΟΣ ΜΕΡΕΝΤΑ - ΑΥΓΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ

ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ, ΠΙΤΑ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ
ΤΖΑΤΖΙΚΙ

ΦΡΟΥΤΟ
ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ, ΕΛΙΕΣ
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ,
ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ ,
ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ Α’
ΦΡΕΣΚΑ - ΡΟΚΑ ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ

ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ, ΤΥΡΟΠΙΤΑ

ΦΡΟΥΤΟ
ΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ,
ΕΛΙΕΣ,
ΜΑΡΟΥΛΙ, ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙ ΦΡΕΣΚΟ

ΓΛΥΚΟ
Β’

ΜΟΥΣΑΚΑΣ, ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΨΗΤΟ ΜΕ
Α’
5/10/14 ΓΑΛΑ-ΚΑΦΕΣ-ΤΣΑΙ-ΒΟΥΤΥΡΟΑΡΤΟΣ -ΜΕΛΙ - ΧΥΜΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
Β’

ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ ,
ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ
ΧΟΙΡΙΝΟ ΕΞΟΧΙΚΟ ΜΕ
ΠΙΠΕΡΙΕΣ, ΚΑΡΟΤΟ,
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ,ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ,
ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ

ΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ,
ΠΙΠΕΡΙΑ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ,
ΦΕΤΑ- ΛΑΧΑΝΟ, ΑΣΠΡΟΚΟΚΚΙΝΟ ,ΚΑΡΟΤΟ

ΦΡΟΥΤΟ
Β’

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΟΓΚΡΑΝΤΕΝ
(ΖΑΜΠΟΝ, ΦΕΤΑ, ΓΚΟΥΝΤΑ,
ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)

Α’

ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΙΤΑ - ΡΙΖΟΤΟ
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ,ΤΥΡΙ
ΤΡΙΜΜΕΝΟ

ΦΡΟΥΤΟ

ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ,
ΡΟΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΦΡΟΥΤΟ
Β’

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΜΕ ΤΥΡΙΑΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ
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Α’
6/10/14
ΔΕΥΤΕΡΑ

ΓΑΛΑ-ΚΑΦΕΣ-ΤΣΑΙ- ΑΡΤΟΣ
ΒΟΥΤΥΡΟ- ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΚΟΡΝ ΦΛΕΙΚΣ

ΤΡΙΜΜΕΝΟ- ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ
Β’

Α’
7/10/14
ΤΡΙΤΗ

ΓΑΛΑ-ΚΑΦΕΣ-ΤΣΑΙΑΡΤΟΣ -ΒΟΥΤΥΡΟΜΕΛΙ – ΚΑΣΕΡΙ-ΖΑΜΠΟΝ

ΓΑΛΑ-ΚΑΦΕΣ-ΤΣΑΙ-ΒΟΥΤΥΡΟ8/10/14
ΑΡΤΟΣ - ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
ΝΤΟΝΑΤΣ

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ
ΚΙΜΑ-ΤΥΡΙ

ΠΕΝΕΣ ΚΑΡΠΟΝΑΡΑ-ΤΥΡΙ

ΑΡΝΙ ΚΟΚΚΙΝ. -ΡΥΖΟΤΟ -ΤΥΡΙ
ΤΡΙΜΜΕΝΟ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΠΟΥΒΕΤΣΙΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ- ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ

Α’

ΧΤΑΠΟΔΙ ΜΕ ΚΟΦΤΟ
ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ

ΨΑΡΙ ΦΙΛΕΤΟ ΑΛΑ
Β’ ΣΠΕΤΣΙΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΓΑΝΙΤΟΡΥΖΟΤΟ ΛΑΧΑΝ Ι ΚΩΝ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΨΗΤΟ ΜΕ

9/10/14 ΓΑΛΑ-ΚΑΦΕΣ-ΤΣΑΙ-ΒΟΥΤΥΡΟΠΕΜΠΤΗ ΑΡΤΟΣ - ΜΕΡΕΝΤΑ - KEIK
Β’

ΛΑΖΑΝΑΚΙ ,
ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ

ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΨΗΤΗ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓ- ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ

Α’

ΣΠΕΤΣΟΦΑÏ ΒΟΛΙΩΤΙΚΟ –
ΡΥΖΟΤΟ -ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ

Β’

ΟΜΕΛΕΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΤΥΡΙΑΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ

ΤΡΙΜΜΕΝΟ

Β’

Α’

ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ
ΦΡΕΣΚΑ, ΡΟΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ
ΦΡΕΣΚΑ, ΡΟΚΑ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α’
ΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ,
ΠΙΠΕΡΙΑ, ΚΡΕΜΜΥΔI ΕΛΙΕΣ
ΦΡΟΥΤΟ

Β’

ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΦΡΕΣΚΑ
Α’
ΚΡΕΜ.,ΡΟΚΑ, ΤΥΡΙ
ΤΡΙΜ.,ΚΡΟΥΤΟΝ
ΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΠΙΠΕΡΙΑ,
ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΕΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ
Β’
ΦΡΟΥΤΟ

ΤΟΥΡΛΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΤΥΡΙ ΦΕΤΑ

ΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ,
ΜΑΡΟΥΛΙ, ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙ ΦΡΕΣΚΟ
ΡΟΚΑ
ΦΡΟΥΤΟ

ΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ,
ΛΑΧΑΝΟ, ΑΣΠΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ ,ΚΑΡΟΤΟ
ΦΡΟΥΤΟ

ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ ΑΛΑ ΑΜΑΤΡΙΤΣΙΑΝΑΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ

ΜΠΡΙΑΜ ΦΟΥΡΝΟΥ,
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ.
ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΨΗΤΟ ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ-

ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ,
ΛΑΧΑΝΟ, ΑΣΠΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ,
ΚΑΡΟΤΟ
ΦΡΟΥΤΟ

ΣΑΛΤΣΑ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΒΡΑΣΤΟ –
ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ-ΚΑΡΟΤΟ
ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ
Α’
ΦΡΕΣΚΑ - ΡΟΚΑ
ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ ΝΤΟΜΑΤΑ,
ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ
ΦΡΟΥΤΟ
Β’

ΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ,
ΠΙΤΣΑ SPECIAL( ΤΥΡΙ-ΖΑΜΠΟΝΜΑΡΟΥΛΙ, ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙ ΦΡΕΣΚΟ
ΜΠΕΙΚΟΝ, ΠΙΠΕΡΙΑ)- ΠΑΤΑΤΕΣ
ΡΟΚΑ
ΤΗΓ.
ΦΡΟΥΤΟ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ
ΚΙΜΑ-ΤΥΡΙ
ΤΡΙΜΜΕΝΟ

Α’

ΦΑΣΟΛΑΔΑ-ΦΕΤΑ

Β’

ΦΑΚΕΣ ΣΟΥΠΑ-ΦΕΤΑ

ΓΑΛΑ-ΚΑΦΕΣ-ΤΣΑΙ10/10/14
ΑΡΤΟΣ -ΒΟΥΤΥΡΟ- ΜΕΛΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΤΟΝΑΤΣ

ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΦΡΕΣΚΑ
ΚΡΕΜ.,ΡΟΚΑ, ΤΥΡΙ
Α’
ΤΡΙΜ.,ΚΡΟΥΤΟΝ
ΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΠΙΠΕΡΙΑ,
ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΕΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ
ΦΡΟΥΤΟ

Β’

ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ,
ΤΥΡΟΠΙΤΑ
ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ
ΣΜΥΡΝΕΪΚΑ ΜΕ ΑΤΖΕΜ
ΠΙΛΑΦΙ

ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ,
ΛΑΧΑΝΟ, ΑΣΠΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ,
ΚΑΡΟΤΟ
ΦΡΟΥΤΟ
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Α’
ΓΑΛΑ-ΚΑΦΕΣ-ΤΣΑΙ-ΒΟΥΤΥΡΟ11/10/14
ΑΡΤΟΣ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΥΓΟ

ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΟΚΚΙΝ. ΜΕ

Α’
ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ, ΕΛΙΕΣ
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ,
ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ ,
ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ
ΦΡΕΣΚΑ - ΡΟΚΑ ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ Β’

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ
ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ,

Β’

Α’

ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ,ΠΙΤΑ,
ΤΖΑΤΖΙΚΙ

ΓΛΥΚΟ

ΚΑΤΣΙΚΑΚΙ ΠΟΥΒΕΤΣΙ- ΤΥΡΙ
ΤΡΙΜΜΕΝΟ

ΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ,
ΠΙΠΕΡΙΑ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ,
ΦΕΤΑ- ΛΑΧΑΝΟ, ΑΣΠΡΟΚΟΚΚΙΝΟ ,ΚΑΡΟΤΟ

ΧΟΙΡΙΝΟ αλά Μπότσαρη - ΠΑΤΑΤΕΣ

ΦΡΟΥΤΟ

12/10/14 ΓΑΛΑ-ΚΑΦΕΣ-ΤΣΑΙ-ΒΟΥΤΥΡΟΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΤΟΣ ΜΕΡΕΝΤΑ - ΧΥΜΟΣ
Β’

13/10/14
ΔΕΥΤΕΡΑ

14/10/14
ΤΡΙΤΗ

ΓΑΛΑ-ΚΑΦΕΣ-ΤΣΑΙΑΡΤΟΣ ΒΟΥΤΥΡΟΜΑΡΜΕΛΑΔΑ - ΚΟΡΝ
ΦΛΕΙΚΣ

ΓΑΛΑ-ΚΑΦΕΣ-ΤΣΑΙΑΡΤΟΣ -ΒΟΥΤΥΡΟΜΕΛΙ – ΚΑΣΕΡΙ-ΖΑΜΠΟΝ

τηγ

ΦΡΟΥΤΟ

Α’

ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΙΤΑ - ΡΙΖΟΤΟ
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ,ΤΥΡΙ
ΤΡΙΜΜΕΝΟ

ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ,
ΡΟΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Β’

ΑΡΑΚΑΣ ΛΑΔΕΡΟΣ –
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ

ΦΡΟΥΤΟ

ΣΠΕΤΣΟΦΑÏ ΒΟΛΙΩΤΙΚΟ –
ΡΥΖΟΤΟ -ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ

ΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ,
ΜΑΡΟΥΛΙ, ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙ ΦΡΕΣΚΟ
ΡΟΚΑ

ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΠΟΛΟΝΕΖ
(ΚΙΜΑ-ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ)

ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ
Α’
ΦΡΕΣΚΑ, ΡΟΚΑ
ΛΑΧΑΝΟ, ΑΣΠΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ
,ΚΑΡΟΤΟ

Β’

ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ- ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ

Β’

ΧΟΙΡΙΝΟ ΕΞΟΧΙΚΟ ΜΕ ΠΙΠΕΡΙΕΣ,
ΚΑΡΟΤΟ,
ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ
Α’
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ,ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ,
Α’
ΦΡΕΣΚΑ, ΡΟΚΑ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣΤΥΡΙ ΦΕΤΑ
ΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ,
ΠΙΠΕΡΙΑ, ΚΡΕΜΜΥΔI ΕΛΙΕΣ
ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΑΛΑ ΚΡΕΜ ΜΕ
Β’

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ, ΡΥΖΟΤΟ
ΛΑΧΑΝ Ι ΚΩΝ ,
ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ

Β’
ΦΡΟΥΤΟ

16/10/14 ΓΑΛΑ-ΚΑΦΕΣ-ΤΣΑΙ-ΒΟΥΤΥΡΟΑ’
ΠΕΜΠΤΗ ΑΡΤΟΣ - ΜΕΡΕΝΤΑ - KEIK

ΓΑΡΙΔΟΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ ΜΕ
ΣΩΣ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣΠΑΤΑΤΕΣ τηγ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΒΡΑΣΤΟ –
ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ-ΚΑΡΟΤΟ

ΟΜΕΛΕΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΤΥΡΙΑΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΜΕ ΤΥΡΙΑΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ

ΒΙΔΕΣ ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΜΕ

ΦΡΟΥΤΟ

ΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ,
ΛΑΧΑΝΟ, ΑΣΠΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ,
ΚΑΡΟΤΟ
ΦΡΟΥΤΟ

ΣΑΛΤΣΑ ΜΠΕΙΚΟΝ,
ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ

ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΦΡΕΣΚΑ
Α’
ΚΡΕΜ.,ΡΟΚΑ, ΤΥΡΙ
ΤΡΙΜ.,ΚΡΟΥΤΟΝ
ΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΠΙΠΕΡΙΑ,
ΓΑΛΑ-ΚΑΦΕΣ-ΤΣΑΙ-ΒΟΥΤΥΡΟ15/10/14
ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΕΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΡΤΟΣ - ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΤΣΙΠΟΥΡΑ
ΣΧΑΡΑΣ
ΜΕ
ΣΑΛΤΣΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ
ΝΤΟΝΑΤΣ
ΛΑΔΟΛΕΜΟΝΟ ΠΑΤΑΤΕΣ
Β’
Β’
ΦΡΟΥΤΟ
ΦΟΥΡΝΟΥ
Α’

ΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ,
ΕΛΙΕΣ,
ΜΑΡΟΥΛΙ, ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙ ΦΡΕΣΚΟ

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΛΑΔΕΡΑ
- ΤΥΡΟΠΙΤΑ.

Α’

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ

ΤΟΡΤΕΛΙΝΙΑ ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ
ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ

Α’

ΜΠΡΙΑΜ ΦΟΥΡΝΟΥ,
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ.

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΨΗΤΟ ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ-

ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ,
ΛΑΧΑΝΟ, ΑΣΠΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ,
ΚΑΡΟΤΟ
ΦΡΟΥΤΟ

ΣΑΛΤΣΑ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ
ΠΙΤΣΑ SPECIAL( ΤΥΡΙ-ΖΑΜΠΟΝΜΠΕΙΚΟΝ, ΠΙΠΕΡΙΑ)- ΠΑΤΑΤΕΣΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ,
ΜΑΡΟΥΛΙ, ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙ ΦΡΕΣΚΟ
ΤΗΓ.
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ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ
ΦΡΕΣΚΑ - ΡΟΚΑ
ΧΟΙΡΙΝΟ ΨΗΤΟ ΤΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ- ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ ΝΤΟΜΑΤΑ,
Β’
Β’
ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ
ΡΥΖΟΤΟ -ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ

ΓΑΛΑ-ΚΑΦΕΣ-ΤΣΑΙ17/10/14
ΑΡΤΟΣ -ΒΟΥΤΥΡΟ- ΜΕΛΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΤΟΝΑΤΣ

ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΠΛΑΚΙ -ΦΕΤΑ

Β’

ΦΑΚΕΣ ΣΟΥΠΑ-ΦΕΤΑ

ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΦΡΕΣΚΑ
Α’
ΚΡΕΜ.,ΡΟΚΑ, ΤΥΡΙ
ΤΡΙΜ.,ΚΡΟΥΤΟΝ
ΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΠΙΠΕΡΙΑ,
ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΕΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ
Β’
ΦΡΟΥΤΟ

Α’
ΓΑΛΑ-ΚΑΦΕΣ-ΤΣΑΙ-ΒΟΥΤΥΡΟ18/10/14
ΑΡΤΟΣ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΣΑΒΒΑΤΟ
ΑΥΓΟ
Β’

ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΧΟΙΡΙΝΟ, ΠΙΤΑ
ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ
ΤΖΑΤΖΙΚΙ

ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΟΚΚΙΝ. ΜΕ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΨΗΤΟ ΜΕ
Α’
19/10/14 ΓΑΛΑ-ΚΑΦΕΣ-ΤΣΑΙ-ΒΟΥΤΥΡΟΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΤΟΣ ΜΕΡΕΝΤΑ - ΧΥΜΟΣ

ΧΥΛΟΠΙΤΕΣ ,
ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ

ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ, ΕΛΙΕΣ
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ,
Α’
ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ ,
ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ
ΦΡΕΣΚΑ - ΡΟΚΑ ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ
ΓΛΥΚΟ
Β’

20/10/14
ΔΕΥΤΕΡΑ

21/10/14
ΤΡΙΤΗ

ΓΑΛΑ-ΚΑΦΕΣ-ΤΣΑΙΑΡΤΟΣ ΒΟΥΤΥΡΟΜΑΡΜΕΛΑΔΑ - ΚΟΡΝ
ΦΛΕΙΚΣ

ΓΑΛΑ-ΚΑΦΕΣ-ΤΣΑΙΑΡΤΟΣ -ΒΟΥΤΥΡΟΜΕΛΙ – ΑΥΓΟ

ΜΟΥΣΑΚΑΣ, ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ

Α’

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ
ΚΙΜΑ-ΤΥΡΙ
ΤΡΙΜΜΕΝΟ- ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ

Β’

Α’

ΠΕΝΕΣ ΚΑΡΠΟΝΑΡΑ-ΤΥΡΙ

Β’

ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ
ΦΡΕΣΚΑ, ΡΟΚΑ
Α’
ΛΑΧΑΝΟ, ΑΣΠΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ
,ΚΑΡΟΤΟ
ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ

ΤΡΙΜΜΕΝΟ
ΚΑΤΣΙΚΑΚΙ ΛΑΔΟΡΙΓΑΝΗ ΠΑΤΑΤΕΣ τηγ

ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ,

ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ,
ΛΑΧΑΝΟ, ΑΣΠΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ,
ΚΑΡΟΤΟ

ΤΥΡΟΠΙΤΑ
ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ
ΣΜΥΡΝΕΪΚΑ ΜΕ ΑΤΖΕΜ
ΠΙΛΑΦΙ

ΦΡΟΥΤΟ

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΛΑΔΕΡΑ
- ΤΥΡΟΠΙΤΑ

ΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ,
ΕΛΙΕΣ,
ΜΑΡΟΥΛΙ, ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙ ΦΡΕΣΚΟ
ΦΡΟΥΤΟ

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΟΓΚΡΑΝΤΕΝ
(ΖΑΜΠΟΝ, ΦΕΤΑ, ΓΚΟΥΝΤΑ,
ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ)

ΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ,
ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΙΤΑ - ΡΙΖΟΤΟ
ΠΙΠΕΡΙΑ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ,
Α’ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ,ΤΥΡΙ
ΦΕΤΑΤΡΙΜΜΕΝΟ
ΛΑΧΑΝΟ, ΑΣΠΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ
,ΚΑΡΟΤΟ
ΦΡΟΥΤΟ

Β’

ΦΡΟΥΤΟ

ΤΡΙΜΜΕΝΟ

ΦΡΟΥΤΟ
Α’

ΡΟΚΑ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ
ΚΙΜΑ-ΤΥΡΙ

ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ
ΦΡΕΣΚΑ, ΡΟΚΑ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ,
ΡΟΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΦΡΟΥΤΟ

ΑΡΑΚΑΣ ΛΑΔΕΡΟΣ –
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ

ΣΠΕΤΣΟΦΑÏ ΒΟΛΙΩΤΙΚΟ –
ΡΥΖΟΤΟ -ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ

ΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ,
ΜΑΡΟΥΛΙ, ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙ ΦΡΕΣΚΟ
ΡΟΚΑ

ΟΜΕΛΕΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΤΥΡΙΑΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ

ΦΡΟΥΤΟ

Β’

Α’

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΜΕ ΤΥΡΙΑΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ

ΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ,
ΛΑΧΑΝΟ, ΑΣΠΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ ,
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Β’

ΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ,
ΠΙΠΕΡΙΑ, ΚΡΕΜΜΥΔI ΕΛΙΕΣ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΠΟΥΒΕΤΣΙΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ- ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ

ΚΑΡΟΤΟ
Β’

ΤΑΛΙΑΤΕΛΕΣ ΑΛΑ ΑΜΑΤΡΙΤΣΙΑΝΑ-ΤΥΡΙ
ΤΡΙΜΜΕΝΟ

ΦΡΟΥΤΟ

ΦΡΟΥΤΟ
Α’

22/10/14
ΤΕΤΑΡΤΗ

ΓΑΛΑ-ΚΑΦΕΣ-ΤΣΑΙ-ΒΟΥΤΥΡΟΑΡΤΟΣ - ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΝΤΟΝΑΤΣ
Β’

ΧΤΑΠΟΔΙ ΜΕ ΚΟΦΤΟ
ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ

ΓΕΜΙΣΤΑ ΛΑΔΕΡΑ
(ΝΤΟΜΑΤΑ-ΠΙΠΕΡΙΑ)
ΠΑΤΑΤΕΣ ΦΟΥΡΝΟΥ -ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΨΗΤΟ ΜΕ
Α’
23/10/14
ΠΕΜΠΤΗ

ΛΑΖΑΝΑΚΙ ,
ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ

ΓΑΛΑ-ΚΑΦΕΣ-ΤΣΑΙ-ΒΟΥΤΥΡΟΑΡΤΟΣ - ΜΕΡΕΝΤΑ ΚΑΣΕΡΙ-ΖΑΜΠΟΝ
Β’

ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΦΡΕΣΚΑ
ΜΠΡΙΑΜ ΦΟΥΡΝΟΥ, ΤΥΡΙ
ΚΡΕΜ.,ΡΟΚΑ, ΤΥΡΙ
Α’
ΦΕΤΑ.
ΤΡΙΜ.,ΚΡΟΥΤΟΝ
ΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΠΙΠΕΡΙΑ,
ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΕΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ

ΧΟΙΡΙΝΗ ΜΠΡΙΖΟΛΑ ΨΗΤΗ ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓ- ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ

ΦΡΟΥΤΟ

ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ,
ΛΑΧΑΝΟ, ΑΣΠΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ,
ΚΑΡΟΤΟ
ΦΡΟΥΤΟ

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΨΗΤΟ Β’

ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣΣΑΛΤΣΑ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΒΡΑΣΤΟ –
ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ-ΚΑΡΟΤΟ
Α’
ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ
ΦΡΕΣΚΑ - ΡΟΚΑ
ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ ΝΤΟΜΑΤΑ,
ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ
ΦΡΟΥΤΟ

Β’

ΠΙΤΣΑ SPECIAL( ΤΥΡΙ-ΖΑΜΠΟΝ- ΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ,
ΜΑΡΟΥΛΙ, ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙ ΦΡΕΣΚΟ
ΜΠΕΙΚΟΝ, ΠΙΠΕΡΙΑ)- ΠΑΤΑΤΕΣ
ΡΟΚΑ
ΤΗΓ.
ΦΡΟΥΤΟ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ
ΚΙΜΑ-ΤΥΡΙ
ΤΡΙΜΜΕΝΟ

Α’
24/10/14
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΑΛΑ-ΚΑΦΕΣ-ΤΣΑΙΑΡΤΟΣ -ΒΟΥΤΥΡΟΜΕΛΙ ΝΤΟΝΑΤΣ
Β’

25/10/14
ΣΑΒΒΑΤΟ

ΦΑΣΟΛΑΔΑ-ΦΕΤΑ

ΓΑΛΑ-ΚΑΦΕΣ-ΤΣΑΙ-ΒΟΥΤΥΡΟΑΡΤΟΣ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ - Α’
ΑΥΓΟ

ΦΑΚΕΣ ΣΟΥΠΑ-ΦΕΤΑ

ΜΟΣΧΑΡΙ ΚΟΚΚΙΝ. ΜΕ
ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ

ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΦΡΕΣΚΑ
ΚΡΕΜ.,ΡΟΚΑ, ΤΥΡΙ
Α’
ΤΡΙΜ.,ΚΡΟΥΤΟΝ
ΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΠΙΠΕΡΙΑ,
ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΕΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ
ΦΡΟΥΤΟ

ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ, ΕΛΙΕΣ
ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ,
ΝΤΟΛΜΑΔΑΚΙΑ ,
ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ

ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ,
ΤΥΡΟΠΙΤΑ

Β’

ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ
ΣΜΥΡΝΕΪΚΑ ΜΕ ΑΤΖΕΜ
ΠΙΛΑΦΙ

Α’

ΤΟΡΤΕΛΙΝΙΑ ΚΑΡΜΠΟΝΑΡΑ
ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ

ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ,
ΛΑΧΑΝΟ, ΑΣΠΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ ,
ΚΑΡΟΤΟ
ΦΡΟΥΤΟ

ΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ,
ΕΛΙΕΣ,
ΜΑΡΟΥΛΙ, ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙ ΦΡΕΣΚΟ
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ΣΟΥΒΛΑΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ,
Β’

ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ,ΠΙΤΑ,

ΦΡΕΣΚΑ - ΡΟΚΑ ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ
ΓΛΥΚΟ

ΦΡΟΥΤΟ
Β’

ΦΑΣΟΛΑΚΙΑ ΛΑΔΕΡΑ
- ΤΥΡΟΠΙΤΑ

ΤΖΑΤΖΙΚΙ
Α’

ΧΟΙΡΙΝΟ αλά Μπότσαρη ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ

Β’

ΑΡΝΙ ΠΟΥΒΕΤΣΙΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ

26/10/14 ΓΑΛΑ-ΚΑΦΕΣ-ΤΣΑΙ-ΒΟΥΤΥΡΟΚΥΡΙΑΚΗ ΑΡΤΟΣ ΜΕΡΕΝΤΑ - ΧΥΜΟΣ

Α’
27/10/14
ΔΕΥΤΕΡΑ

ΓΑΛΑ-ΚΑΦΕΣ-ΤΣΑΙΑΡΤΟΣ ΒΟΥΤΥΡΟΜΕΛΙ - ΚΟΡΝ ΦΛΕΙΚΣ

ΓΑΛΑ-ΚΑΦΕΣ-ΤΣΑΙΑΡΤΟΣ -ΒΟΥΤΥΡΟΜΑΡΜΕΛΑΔΑ – ΚΑΣΕΡΙΖΑΜΠΟΝ

ΦΡΟΥΤΟ

Β’

ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ
ΦΡΕΣΚΑ, ΡΟΚΑ
ΛΑΧΑΝΟ, ΑΣΠΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ Α’
,ΚΑΡΟΤΟ

ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΜΕ ΤΥΡΙΑΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ

ΣΠΕΤΣΟΦΑÏ ΒΟΛΙΩΤΙΚΟ –
ΡΥΖΟΤΟ -ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ

ΠΑΣΤΙΤΣΙΟ- ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ

Β’

ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ,
ΡΟΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΦΡΟΥΤΟ

ΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ,
ΜΑΡΟΥΛΙ, ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙ ΦΡΕΣΚΟ
ΡΟΚΑ
ΦΡΟΥΤΟ

ΟΜΕΛΕΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΤΥΡΙΑ-ΠΑΤΑΤΕΣ
ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ

ΧΟΙΡΙΝΟ ΕΞΟΧΙΚΟ ΜΕ ΠΙΠΕΡΙΕΣ, ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ
ΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ,
ΚΑΡΟΤΟ,
ΛΑΧΑΝΟ, ΑΣΠΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ ,
Α’
ΚΕΦΑΛΟΤΥΡΙ,ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ, ΦΡΕΣΚΑ, ΡΟΚΑ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α’ ΜΠΡΙΑΜ ΦΟΥΡΝΟΥ, ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ.
ΠΑΤΑΤΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ,
ΚΑΡΟΤΟ
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ
ΠΙΠΕΡΙΑ, ΚΡΕΜΜΥΔI ΕΛΙΕΣ
ΦΡΟΥΤΟ

ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΑΛΑ ΚΡΕΜ ΜΕ
Β’

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ, ΡΥΖΟΤΟ

ΒΙΔΕΣ ΖΥΜΑΡΙΚΟ ΜΕ
ΦΡΟΥΤΟ

Β’

ΛΑΧΑΝ Ι ΚΩΝ ,
ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ
ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΦΡΕΣΚΑ
ΚΡΕΜ.,ΡΟΚΑ, ΤΥΡΙ
Α’
Α’
ΤΡΙΜ.,ΚΡΟΥΤΟΝ
ΓΑΛΑ-ΚΑΦΕΣ-ΤΣΑΙ-ΒΟΥΤΥΡΟΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΠΙΠΕΡΙΑ,
29/10/14
ΑΡΤΟΣ - ΜΕΡΕΝΤΑ ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΕΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ
ΤΣΙΠΟΥΡΑ ΣΧΑΡΑΣ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ
ΝΤΟΝΑΤΣ
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ
ΛΑΔΟΛΕΜΟΝΟ ΠΑΤΑΤΕΣ
Β’
Β’
ΦΡΟΥΤΟ
ΦΟΥΡΝΟΥ

ΓΑΛΑ-ΚΑΦΕΣ-ΤΣΑΙ-ΒΟΥΤΥΡΟΑΡΤΟΣ - ΜΕΛΙ -ΚΑΣΕΡΙ- Α’
ΖΑΜΠΟΝ

ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ ΜΕ
ΣΩΣ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣΠΑΤΑΤΕΣ τηγ ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ

ΣΑΛΤΣΑ ΜΠΕΙΚΟΝ, ΤΥΡΙ
ΤΡΙΜΜΕΝΟ

ΤΟΥΡΛΟΥ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΤΥΡΙ ΦΕΤΑ

30/10/14
ΠΕΜΠΤΗ

ΚΕΦΤΕΔΑΚΙΑ ΤΗΓΑΝΙΤΑ - ΡΙΖΟΤΟ
ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕ ΣΑΛΤΣΑ ,ΤΥΡΙ
ΤΡΙΜΜΕΝΟ

ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟ

Β’

28/10/14
ΤΡΙΤΗ

ΣΠΑΓΓΕΤΙ ΜΠΟΛΟΝΕΖ
(ΚΙΜΑ-ΤΥΡΙ ΤΡΙΜΜΕΝΟ)

ΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΠΙΠΕΡΙΑ,
Α’
ΚΡΕΜΜΥΔΙ, ΦΕΤΑΛΑΧΑΝΟ, ΑΣΠΡΟΚΟΚΚΙΝΟ ,ΚΑΡΟΤΟ

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΒΡΑΣΤΟ –
ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ-ΚΑΡΟΤΟ
ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ

Α’

ΑΡΑΚΑΣ ΛΑΔΕΡΟΣ –
ΤΥΡΙ ΦΕΤΑ

ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΨΗΤΟ ΠΟΥΡΕΣ ΠΑΤΑΤΑΣ-

ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ,
ΛΑΧΑΝΟ, ΑΣΠΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ ,
ΚΑΡΟΤΟ
ΦΡΟΥΤΟ

ΣΑΛΤΣΑ ΜΟΥΣΤΑΡΔΑΣ
ΠΙΤΣΑ SPECIAL( ΤΥΡΙ-ΖΑΜΠΟΝ- ΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΠΙΠΕΡΙΑ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ,
ΜΠΕΙΚΟΝ, ΠΙΠΕΡΙΑ)- ΠΑΤΑΤΕΣ
ΜΑΡΟΥΛΙ, ΚΡΕΜΜΥΔΑΚΙ ΦΡΕΣΚΟ
ΤΗΓ.
ΡΟΚΑ
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Β’

ΧΟΙΡΙΝΟ ΨΗΤΟ ΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΛΑΣ- ΡΥΖΟΤΟ -ΤΥΡΙ
ΤΡΙΜΜΕΝΟ

ΦΡΕΣΚΑ - ΡΟΚΑ
ΤΑΡΑΜΟΣΑΛΑΤΑ ΝΤΟΜΑΤΑ,
ΑΓΓΟΥΡΙ, ΚΡΕΜΜΥΔΙ
Β’
ΦΡΟΥΤΟ

31/10/14
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΓΑΛΑ-ΚΑΦΕΣ-ΤΣΑΙΑΡΤΟΣ -ΒΟΥΤΥΡΟΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΝΤΟΝΑΤΣ

Α’

ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΠΛΑΚΙ -ΦΕΤΑ

Β’

ΦΑΚΕΣ ΣΟΥΠΑ-ΦΕΤΑ

ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΦΡΕΣΚΑ
Α’
ΚΡΕΜ.,ΡΟΚΑ, ΤΥΡΙ
ΤΡΙΜ.,ΚΡΟΥΤΟΝ
ΝΤΟΜΑΤΑ, ΑΓΓΟΥΡΙ, ΠΙΠΕΡΙΑ,
ΚΡΕΜΜΥΔΙ ΕΛΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Β’
ΜΟΥΣΤΑΡΔΑ
ΦΡΟΥΤΟ

ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΜΕ
ΚΙΜΑ-ΤΥΡΙ

ΦΡΟΥΤΟ

ΤΡΙΜΜΕΝΟ
ΣΠΑΝΑΚΟΡΥΖΟ,
ΤΥΡΟΠΙΤΑ
ΣΟΥΤΖΟΥΚΑΚΙΑ
ΣΜΥΡΝΕΪΚΑ ΜΕ ΑΤΖΕΜ
ΠΙΛΑΦΙ

ΜΑΡΟΥΛΙ ΜΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΦΡΕΣΚΑ,
ΛΑΧΑΝΟ, ΑΣΠΡΟ-ΚΟΚΚΙΝΟ ,
ΚΑΡΟΤΟ
ΦΡΟΥΤΟ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
3. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Για τον πρόχειρο διαγωνισμό (τίτλος) με αρ. ……………………………….
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(συμπληρώνεται από την συμμετέχουσα εταιρεία στο διαγωνισμό)
1) Την συνολική προσφερόμενη τιμή χωρίς ΦΠΑ (σε ευρώ)
……………………………………………………………………..(αριθμητικά)
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………..(ολογράφως)
2) Το ποσό του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), στο σύνολο της
προσφοράς……………………………………………………
3) Το γενικό σύνολο της προσφοράς
συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ……………………………………………………..

του

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Στην οικονομική μου προσφορά έχει συνυπολογιστεί εύλογο ποσοστό
διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών σίτισης, προμήθειας και
τοποθέτησης υλικών, το κέρδος και οι νόμιμες, υπέρ Δημοσίου και τρίτων,
κρατήσεις.

Ημερομηνία ……/…./2015
(Υπογραφή-Σφραγίδα Προσφέροντα)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας ………………………….
Κατάστημα ...........................................
(Λ/νση οδός-αριθμόςΤΚ fax)
Ημερομηνία έκδοσης ..............
Ευρώ. ........................................
Προς
………………
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ ................

ΕΥΡΩ

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι τον ποσού των ΕΥΡΩ.
.................................(και ολογράφως) ........................................................
υπέρ
της
εταιρείας
................................................................................
Δ\νση
................................................................................... δια τη συμμετοχή της εις
το διενεργούμενο διαγωνισμό της ....................................................................... για
την .......................................................................... σύμφωνα με την υπ. αρ.
\
δ/ξή σας.
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω
διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο τον χρόνο ισχύος
της..
To παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη
δήλωσή σας ολικά ή μερικό χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς
να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται
στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό
έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας
υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ................................, ................... , .......
( ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Δ\ξη)
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί
στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ ,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργεία
Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας ........................................
Κατάστημα
.......... , ........................ ,.
(Δ/νση οδός -αριθμός ΤΚ fax)
......................
Προς
…………………………..

Ημερομηνία έκδοσης
ΕΥΡΩ ................................

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ........... ΕΥΡΩ ........
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας
εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ.
.......................... (και ολογράφως) ......................................... , στο οποίο και μόνο
περιορίζεται
η
υποχρέωση
μας,
υπέρ
της
εταιρείας………………………………………….για την καλή εκτέλεση από
αυτήν των όρων της με αριθμό
σύμβασης,
που
υπέγραψε μαζί σας για τη προμήθεια
.................................................... (αρ.διακ/ξης ........ /....) προς κάλυψη αναγκών
του ................. .και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ
Φ.Π.Α. αξίας .............. ΕΥΡΩ αυτής.
To παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη
δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και
χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα 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 εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την
επιστροφή της σ' εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας
καμιά ισχύ.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που
έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί
από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.-
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ (ΚΗ.Μ.ΔH.Σ)

ΑΔΑΜ:

ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗ

Δ Η Μ Ο ΚΡ Α Τ ΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Αρμόδιος: κ. Νικ. Κουτσάγγελος
Τηλ.: 2610 969024, 023, 050, 066.
Telefax: 2610 992349
E-mail: oikonomiki@upatras.gr
http://www.upatras.gr
Πάτρα

/ 2015

Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Σύμβαση για την σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών που βρίσκονται στην πόλη του
Αγρινίου.
Χρόνος κατάρτισης της σύμβασης :

2015

Τόπος κατάρτισης της σύμβασης: Το γραφείο της κ. Πρυτάνεως στην Πανεπιστημιούπολη
(Ρίο).
Συμβαλλόμενοι: 1. Δημήτρης Ψαλτόπουλος, Αναπληρωτής Πρυτάνεως, νόμιμος εκπρόσωπος του
Πανεπιστημίου Πατρών.
2.
…………………………, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας …………………………
που εδρεύει στη πόλη …………………………οδός …… αριθμ……..τκ….., τηλ.
…………………ΑΦΜ :………………… ΔΟΥ ………………….
Μετά την υπ΄ αρ. …………………….. απόφαση ……………………………… του
Πανεπιστημίου Πατρών, ανατίθεται η υπηρεσία της σίτισης των φοιτητών του Πανεπιστημίου
Πατρών

που

βρίσκονται

στην

πόλη

του

Αγρινίου,

στην

εταιρεία

………………………………σύμφωνα με τους κάτωθι όρους τους οποίους και αποδέχεται
ανεπιφύλακτα.
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ΑΡΘΡΟ 1
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
Η δαπάνη για την σίτιση των φοιτητών, του Πανεπιστημίου που βρίσκονται στην πόλη του
Αγρινίου, ανέρχεται στο ποσό των xxxxxxxxxxxxxxx € πλέον του νόμιμου Φ.Π.Α. και θα βαρύνει
τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

ΑΡΘΡΟ 2
ΤΟΠΟΣ ΣΙΤΙΣΗΣ
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα προσφέρονται στους χώρους και στις διευθύνσεις που θα
υποδείξει το Πανεπιστήμιο στο Αγρίνιο.
Ημερομηνία εγκατάστασης ορίζεται ………2015. Μέχρι την παραπάνω ημερομηνία ο
ανάδοχος

εστιάτορας

υποχρεούται

να

ολοκληρώσει

την

προετοιμασία

των

χώρων,

εγκαταστάσεων, εξοπλισμού κ.λ.π. της πλήρους παροχής υπηρεσιών σίτισης και να προβεί από
…..-…..στην έναρξη σίτισης των φοιτητών, στο προσφερθέν κατάστημα που βρίσκεται επί της
οδού …………η αρ. ……, συνολικού εμβαδού ……m2.

ΑΡΘΡΟ 3
ΜΕΘΟΔΟΣ – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ & ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί το πρόγραμμα φαγητού σύμφωνα με την προσφορά του και
τους όρους της διακήρυξης.
Κατά τη διάρκεια της σύμβασης ο ανάδοχος δεσμεύεται από τις υποδείξεις των Επιτροπών
Φοιτητικού Εστιατορίου. Οι Επιτροπές Φοιτητικού Εστιατορίου έχουν υποχρέωση ελέγχου
τήρησης όλων των όρων της Διακήρυξης (Όροι λειτουργίας Φοιτητικού Εστιατορίου,
υποχρεώσεις του αναδόχου, έλεγχος ποσότητας και ποιότητας κ.λ.π.), του οποίους όρους ο
«ανάδοχος εστιάτορας» απεδέχθη πλήρως και ανεπιφυλάκτως.
Κάθε σιτιζόμενος φοιτητής δικαιούται να επιλέγει μόνο ένα από τα προσφερόμενα
εναλλακτικά πιάτα με το κυρίως φαγητό. Επίσης θα προσφέρεται ελεύθερα συμπλήρωμα στους
σιτιζόμενους εφ’ όσον το επιθυμούν.
Σε περίπτωση μη τήρησης από τον ανάδοχο εστιάτορα των συμβατικών του υποχρεώσεων θα
επιβάλλονται σ’ αυτόν οι προβλεπόμενες από την διακήρυξη κυρώσεις και ποινές.
Ο ανάδοχος, στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών, όπως προβλέπονται από την παρούσα
διακήρυξη, είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει υπόψη υποδείξεις της Διοίκησης του Πανεπιστημίου
σχετικά με τη χρησιμοποίηση του προσωπικού και των υλικών διαθέτει.
Αν ο ανάδοχος διακόψει (χωρίς τη συναίνεση του Πανεπιστημίου) το έργο, πριν την
ημερομηνία λήξεως του χρόνου σύμβασης, υποχρεούται στην καταβολή ποινικής ρήτρας (προς το
Πανεπιστήμιο).
Στην ανωτέρω περίπτωση το Πανεπιστήμιο δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο.
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ΑΡΘΡΟ 4
ΠΛΗΡΩΜΗ
Η πληρωμή γίνεται κάθε μήνα και θα καταβάλλεται μετά από την υποβολή από τον ανάδοχο
στην Οικονομική Υπηρεσία των παρακάτω δικαιολογητικών :
α. Τιμολόγιο με την αξία των υπηρεσιών που έχουν προσφερθεί, η οποία θα ισούται με το
γινόμενο της ημερήσιας αποζημίωσης, ήτοι 454 φοιτητές Χ ….€ (συμβατικός αριθμός σιτιζόμενων
φοιτητών επί το ημερήσιο σιτηρέσιο ανά φοιτητή), επί τον αριθμό των ημερών λειτουργίας του
Φοιτητικού Εστιατορίου.
Στο παραπάνω ποσό θα προστίθεται ο Φ.Π.Α. 13%.
β. Βεβαίωση του αρμόδιου Ασφαλιστικού Ταμείου ή Οργανισμού ότι έγινε η καταβολή των
ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμενου μήνα για το προσωπικό που απασχολεί.
γ. Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής του Πανεπιστημίου Πατρών Δυτικής Ελλάδας
με τη διαπίστωση ότι το Φοιτητικό Εστιατόριο λειτούργησε το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
κανονικά και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της υπογραφείσας σύμβασης.
δ. Λοιπά δικαιολογητικά πληρωμής ,όπως αναφέρονται κατά περίπτωση από το Δημόσιο
Λογιστικό.
§ Πλέον των νόμιμων κρατήσεων, ο ανάδοχος θα επιβαρύνεται και με κράτηση 0,10% της
καθαρής συμβατικής αξίας (δηλ. εκτός Φ.Π.Α.), η οποία δαπάνη αφορά τις λειτουργικές ανάγκες
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 4013/15-92011, Φ.Ε.Κ. Α΄204).
§ Σύμφωνα με το Ν. 3801/2009, άρθρο 46, οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης αρχικής
και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προμηθευτή που ανακηρύχθηκε
ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών.
ΑΡΘΡΟ 5
ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της ανάθεσης ορίζεται για το χρονικό διάστημα από 1η Μαΐου 2015 μέχρι 30 Ιουνίου
2015.
Αν προκύψει ανάγκη παράτασης διδακτικού έτους πέραν των ανωτέρω ορίων, θα υπάρξει
τροποποιητική σύμβαση με απόφαση αρμοδίου οργάνου του πανεπιστημίου για παροχή
συμπληρωματικών υπηρεσιών, με τους ίδιους όρους και ανάλογη με τον αριθμό των σιτιζομένων
αμοιβή.
Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου, όπως προσφορά, διακήρυξη και
απόφαση κατακύρωσης, εκτός καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών.
Η σύμβαση μπορεί να διακοπεί μονομερώς εκ μέρους του Πανεπιστημίου, χωρίς καμία αξίωση από
μέρους του αναδόχου στις περιπτώσεις: α) βλάβης του δημοσίου συμφέροντος και β)
αποδεδειγμένης οικονομικής αδυναμίας

ΑΡΘΡΟ 6
ΕΓΓΥΗΣΗ
Η ευθύνη του αναδόχου δεν περιορίζεται μόνο στο ποσό της εγγύησης, αλλά επεκτείνεται μέχρι
την πλήρη και ολοσχερή ικανοποίηση του Πανεπιστημίου. Για την καλή εκτέλεση των όρων της
σύμβασης αυτής, ο ανάδοχος κατέθεσε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της τράπεζας
…………………………………………………………………………………….Νο……………
……………..και ποσού……………………………………………………………...…
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Η εγγύηση αυτή έχει θέση σύμβασης και την πλήρη και κανονική εκπλήρωση όλων των όρων
αυτής. Η ευθύνη του αναδόχου δεν περιορίζεται μόνο στο ποσό της εγγύησης, αλλά επεκτείνεται
μέχρι την πλήρη και ολοσχερή ικανοποίηση του Πανεπιστημίου.

ΑΡΘΡΟ 7
ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης,
με απόφαση του οργάνου για τη διοίκηση του φορέα, μετά από πρόταση της επιτροπής
του διαγωνισμού, επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις :
- Κήρυξη έκπτωτου του αναδόχου.
- Κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπηρεσία, επιβάλλεται από
το όργανο για την διοίκηση του φορέα πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη
προσέλευσης.
Μετά από αποχή δύο (2) συνεχών ημερών ή μετά από αποχή τριών (3) περιοδικών
αποχών μέσα στον ίδιο μήνα, πέρα από το πρόστιμο των 1.000 ευρώ για κάθε ημέρα
αποχής, μετά από απόφαση του οργάνου για την διοίκηση του φορέα, ο ανάδοχος
κηρύσσεται έκπτωτος και καταπίπτει η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων
της σύμβασης.
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος εκτελεί πλημμελώς το ανατιθέμενο έργο
επιβάλλεται μετά από απόφαση του οργάνου για την διοίκηση του φορέα πρόστιμο ως
εξής :
- για την πρώτη ημέρα πλημμελούς παροχής, πρόστιμο μέχρι 15% του μηνιαίου
κόστους.
- για τη δεύτερη ημέρα 30% του μηνιαίου κόστους.
- για την τρίτη ημέρα 50% του μηνιαίου κόστους.
- για την τέταρτη ημέρα 80% του μηνιαίου κόστους.
- για την πέμπτη ημέρα 100% του μηνιαίου κόστους.
Σε περίπτωση που το πρόστιμο του 100% επιβληθεί για δύο (2) μήνες, το
Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, να καταπέσει
υπέρ του Πανεπιστημίου η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της
σύμβασης.
Αν ο ανάδοχος για κάποιο μήνα δεν εφαρμόζει τις ανθρωποώρες που έχει προτείνει
βάσει των οποίων εξήχθη το αποτέλεσμα του διαγωνισμού θα του επιβληθεί πρόστιμο
ίσο με το 50% του μηνιαίου κόστους, ανεξάρτητα των άλλων προστίμων που τυχόν
επιβληθούν.
Αν αυτό το πρόστιμο επιβληθεί για 2 μήνες, το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα
να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο, να καταπέσει υπέρ του Πανεπιστημίου η εγγυητική
επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης.
Κάθε άμεση ή έμμεση ζημιά του δημοσίου ή το τυχόν διαφέρον που θα προκύψει
καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου.
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ΑΡΘΡΟ 8
ΓΕΝΙΚΟΙ & ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ
Απαγορεύεται η εκχώρηση, ενεχυρίαση ή οποιαδήποτε μεταβίβαση των από την
παρούσα σύμβαση δικαιωμάτων και αξιώσεων της μειοδότριας εταιρείας σε τρίτους.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι του Π.Δ. 118/07 «Κανονισμός Προμηθειών
Δημοσίου», Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα» και ο Ν. 2362/95 «Περί
Δημόσιου Λογιστικού....», όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν, για τους οποίους
έλαβε γνώση η μειοδότρια εταιρεία και συναποδέχονται οι συμβαλλόμενοι, η διακήρυξη
του πρόχειρου διαγωνισμού και η προσφορά του αναδόχου.
Διαφωνίες ή διαφορές που θα προκύψουν από τη σύμβαση αυτή ή εξ αφορμής
αυτής, θα επιλύονται από τα Δικαστήρια της Πάτρας.
Το παρόν συμφωνητικό συντάχθηκε σε τρία όμοια πρωτότυπα τα δύο (2)
κατατέθηκαν στο Τμήμα Προμηθειών και ένα έλαβε ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για το Πανεπιστήμιο Πατρών

Για τον ανάδοχο
ο Νόμιμος Εκπρόσωπος
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